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I y kis füszerüzlet. Az 
an\ í a tu'ajdonos, a fiú a ta- 
n in;. Az üzlet oly rosszul 
me;y, hogy -nár csak egy 
napra való élelem van, a 
í : t e h a t  fogja magát, el
megy műnk it keresni Buda
pestre. Bizonyosan gvalog 
ment, bár ne.n mondja a 
kro isas altikor bejött sze
rencséje is volt, azoanal 
mu: kát kapott a hírhedté 
\ : t házbe omlás romjainak el 
takarításánál.

Eddig fendben is volna a 
dolog, de a munkásnak is 
v gyomra, enni is kellene. 
Bemegy a sütőhöz és 14 fil
lérért kért kenyeret hitél te, 
estig, aitig a bérét kikapja. 
Zálogba felajánlja rongyos 
k-.bálját amit a sütő ne n 
fogad el s igy kenyér nélkül 
ni rád. Enesen dolgozik s 
munka közben az egyik be
omlott lakás kamrájának nyi 
tcf íjtiján át élelmiszert lat 
Biz nyosan sokáig tanakodott, 
mig végre arra határozta el 
magút, hogy bemegy. Beosont 
és egy nyers sonkába hara
pott. Már szinte állati éhség
gel. nem volt ideje kést ke- 
r.-sni, hanem úgy harapással 
akart tépni egy darabot, de 
már ott is volt a rendőr és 
megfogta.

A rendőrségen sírva mondta 
el ezt a nyomormesét s ha 
a rendőrtisztben fel is ébredt 
az ember szanalma, a törvény 
betűi kérlelhetlenek. Lopott, 
bűnhődni kell. Vetett a tör
vény ellen, nem maradhat a 
bűn megtorlatlanul. Öt napi 
fog ázra Ítélték, az összes 
enyhítő körülményeket mér
legelve, amit azóta biztosan 
már ki is töltött.

Nem tudjuk, hogy honnan 
vegyük a tragédia kezdetét. 
Onnan-e, hogy ebben a nyo
morúságos világban annyira 
rosszulmenő üzlet is van 
mar, hogy még a legsová- 
.. yabb kis darab kenyeret 
sem biztosítja. Egy napi éle
dem maradt az anyának s a

íté le ti m e l lé .
fiúnak üres a gyomra. Dol- 
dozni kell éhesen, lázadozó, 
korgó gyomorral, hogy es
tére kenyere legyen c-s haza 
is küld tesse i az édesanyának, 
akinek mar csak egy napra 
van ennivalója. Talán itt kez
dődik. talán ezzel lehet ma
gyarázni a becsületesen, tisz
tességesen nevelt fiú eltéve
dését a tűn útjára, de az is 
lehet, hagy a sütő rideg el
utasítása volt az indító ok, 
hogv a 14 filléres darab ke
nyeret nem hitelezte és az 
érrséghez néni elkeseredés 
járult hozzá ezért is. hogy 
lám a szegény munkásnak 
ennyi becsű ele nincs, hogy 
14 fillért hitelezzenek neki 
egy napra.

Mindegy végered nényké- 
pen, hogy mi volt az első 
indító ok, a szomorú tény, 
hogy a szegény fiú nőst már 
megbélyegzetten kerül vissza 
a fogházból. Lopott, öüntete- 
lett előéletű, rovottmultu lett 
és már az állások, foglalko
zások egész sora bezárul 
előtte. Mar c ak olyan fog
lalkozások közül válogathat 
életében, ahol nem kérik az 
erkölcsi bizonyítványt, ahol 
nem kell az előéletet igazolni.

Lopott, megszegte az em
beri törvényt, meg kell bűn
hődnie. Ez ellen szólni nem 
lehet és nem szabad, de az 
emberi érzés valahogyan azt 
sugalja, hogy ilyen esetekben 
kellene lenni egy kegyelmi 
helynek. Valami magasabb 
fórun.nak, amely bizonyos 
idő múlva egyszerűen tö
rölné ezt sötét pontot egy 
ember életéből és ismét visz- 
szavezetné a társadalomba. 
Mert a büntetés helyes, de 
az emberi közösségből való 
örökös kizárás, a bűnösök és 
bűnözők világába való taszí
tás túlságosan sok egy hara
pásért a nyers húsba, ami
kor a kétségbeesés, az éhség 
vitte rá a szerencsétlen fiatal
embert.

Nagyon sok akad ilyen az 
életben, érdemes lenne valt- 
mit találni erre a törvényho
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A Mohácsi Önkéntes Tűzoltó Egylet 
hatvan éves jubileuma.

Járási tűzoltó verseny és a Hősök emlékének megkoszorúzása 
keretében üli meg jubileumát az egylet. A hatvan ev története.

A Mohácsi Önkéntes Tűzoltó 
Egylet értékes határkőhöz ért el 
az elmúlt évben Hatvanadik 
évfordulóját érte el alapításának, 
de a múlt évi versenyek 
miatt az idei évre halasztotta el 
ennek a nevezetes évfordulónak 
megünneplését. Ugyanakkor el 
határozta, hogy meghatja az 
egyesület történetét s ezzel vitéz 
Marosi' Gyula titkárt bízta meg. 
Most készül a munka, amelyből

, rövid kivonatot közlünk az 
alább akban

1875. évben a Tímár utcában 
volt Schmdl Mátyás bőrgyára, 
a mai Alt bőrgyár, amelynek egy 
részét elpusztította a tűz s ez 
indította meg a mozgalmat, hogy 
Mohácson tüzo.tó egyesülést 
teremtsenek. Ennek az évnek 

I szeptember 8 ik napján nagy 
í értekezlet volt, amelyen Stajevics 

János elnökölt s amelyen az 
akkori Mohács vezető társadalmi 
előkelőségei jeentek meg. Itt 
határozták el az alakulást és 
Mohács polgársága a hivó szóra 
lelkes odaadással sietett támo
gatni a közérdekű intézményt. 
Hamarosan megtörtént a végle
ges megalakulás Mindszenthy 
Aurél elnöklete alatt Az első 
parancsnok ryrker Gyula gyógy
szerész lett s negyven alapitó 
tag mellett 25 működő taggal 
elindult a ^Mohácsi Önkéntes
Tűzoltó Egylet.

A város 600 forinttal támo
gatta az egyletet szervezési 
munkájában s csakhamar kellő 
felszerelés is rendelkezésre! állott. 
Az egylet vezetőségét, választ
mányi tagjainak névsorát végig
futva, az akkori Mohács összes 
vezető embereit ott látjuk, jeléül 
annak, hogy az egyesületnek 
értéke volt a nagyközség életé
ben. Mecénásai vannak, köztük 
a Mohácsi Takarékpénztár és a 
Mohácsi Álta.ános Takarékpénz 
tár minden évben nagyobb ősz 
szeggel járulnak hozzá a fejlesz
téshez.

Ezt a céit szolgálják a tűzoltó 
bálok is, amelyek emellett elit
bálok lettek, mindenkor fényes

zóknak, sok életet mente é 
nek meg, sok ember lelki- 
nyugal nát adnák vele vissza,

sikerrel Iránylszabó mulatságok 
voltak, amit jellemez az egyik 
jegyzőkönyv, hogy Serly Sándor 
orvos indítványára kimondották, 
hogy a tűzoltó bálon az akkor 
szokásos német táncok helyett, 
magyar táncokat táncoljanak . . .

Az egylet 1880 évben szer
vezi meg működő osztályát és 
az egész nagyközséget 6 kerü
letre felosztva, azok élére kerü
leti tűzrendfelügyelőket állítva, 
ezek a parancsnokkal együtt vi
gyáznak a tűzbiztonságra.

Az egyesület megalakulásakor 
kimondotta, hogy néhány évi 
fennállás után újra alakul, m int
egy megkérdezve önmagát és 
polgárságot, hogy szükség van e 
rája ? Ez az újjáalakulás 18S2 ben 
történt s ekkor Deutsch L'pót 
lett az elnök, a későbbi mohácsi 
Német L'pót országgyülé.-i kép
viselő.

Ebben az időben kezdődik a 
korno yabb megaapozása a szak
tudásnak. Gyakorló mestert 
szerződtetnek a kiképzés nívó
jának emeléséle, közkutakat kér
nek a várostól, nagy ürtartalmu 
lajtokat szeteznek be, stb.

Az egyesü élnék 1894 ben 
Margdai Péter lett az elnöke, 
aki 23 éven át vezette az egye
sületet. Az ö elnökségével s rá 
1898 bán dr Rüll Bélának főpa
rancsnokká történt megvá’asztá- 
sával indul meg aztán az igazi 
fejlődés korszaka, amelyből aztán 
a ma már o!y nagyszerű intéz
mény a akult ki. Az elnök és az 
uj főparancsnok alatt — aki 25 
évig dolgozott helyén — tekin
tély, szaktudás és előrelátás cso  
dáí.at teremt. Nagyszerű kikép
zés, gyakor,ato< és felszerelések 
modernizálása csakhamar eiisme 
rést szereznek szakkörörökben 
is az egyesületnek. Dr. Rüll 
Béla ezen munkásságának ered
ménye, hogy íz  országos lanács 
előadója lett s az egyesület meg
becsülését jelentette, hogy innen 
indul ki a Pécs és Baranyavár- 
megyei Tűzoltó Szövelség meg
alakításának gondolata, amely itt

, Mohácson tartotta alakuló köz-
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gyűlését és vezetői lettek Mar- 
gitai Péter és dr. Rüll Béla.

Állandó tüzőrséget szerveznek
1901 ben s ugyan ebben az év
ben Mohácson tiszti tanfolya
mot tartanak, amelyen 17 mo
hácsi és 4 vidéki résztvevő ta
nul és 7 képesítést is nyer.

1905. évben szervezik meg a 
fizetéses alparancsnoki állást, 
amelyre Rubint L Lajost választ
ják meg. 1605 ben modern to
lóiéira felszerelést kap a testület 
s akkor már olyan értékes a 
felszerelése, hogy 20950 koro 
nával szerepel a mérlegben, 
amely mellett különféle alapokban 
7730 K. pénze van az egyletnek.

1012 évben épült meg a mai 
uj szertár épület, amely megfe
lelő helyiségekhez juttatta a tűz 
oltókat.

Rá aztán jött a háború, amely 
teljesen visszafejiesztette az egy
letet. A tűzoltókból katonák let 
tek, a helyiségeket elvették lak 
tanya céljaira, de még jobban 
megtépázta a szép fejlődésen 
átment testületet a háború utáni 
idő, amikor néha már a felszá 
molás gondolata kerekedett felül. 
A háboiu utáni fásultságban nem 
akadt tűzoltó s volt úgy, hogy 
csak az alparancsnok tejesitett 
tüzőrséget egyedül.

Az 1923. évben jutott nyug
vópontra a testület. Ebben az 
évben került az elnöki székbe 
Schmidt Lajos és főparancsnok 
lett Bánfay József Innen aztán 
tervszerű fejlődés jelzi ,z  utat. 
Bánfay 6 hónapos magasabb 
tiszti tanfolyamot végez és teljes 
szakképzettséggel, rátermettség
gel és agilitással dolgozik az 
elnökséggel és a parancsnokság 
tagjaival együtt, hogy ismét 
mintaszerűvé váljék a testület. 
Ezt sikerült is elérni. Ma már 
sok modern felszerelés, közku- 
tak jelzik munkájukat s nyugodt 
önérzettel ülhetnek le a 60 ével 
megünnepelni, méltóak a mai 
utódok az alapítók lelkesedésé
hez és munkájához. Ezt legkö
zelebb bővebben ismertetjük.

A jubileumi ünnepség jövő 
vasárnap, folyó hó 16 an lesz 
s a fogadalmi templomban tar 
tandó szentmise után járási tűz
oltóverseny lesz, 11 órakor Vitéz 
Aíarosy Gyula titkár megkoszo
rúzza a Hősök emlékművét, fél 
12 órakor ped:g díszközgyűlést 
tartanak a városháza közgyűlési 
termében. 1 órakor társasebéd 
fejezi be az ünnepélyt.

A Duna idei pécsi áldozata
Vasárnap ismét áldozatot kö

vetelt a Duna. Egy pécsi bá
nyász futballista, Bíűcs Mátyás 
az áldozat. A szerencsétlenség
ről az alábbiakban számo
lunk be :

Vasarnap a mecsekszabolcsi 
futballisták jöttek barátságos 
mérkőzésre Mohácsra, akik kö 
zűl többen átmentek fürdeni a 
szigeti oldalra. A mohácsiak 
mindig különös figyelemben 
részesítik a pécsi fürdőzőket, 
mert már több ízben történt 
baleset, miután a pécsi fürdőzők 
a kis uszodákhoz szokva, nem 
ismerik a Duna veszélyeit és 
szeszélyes örvényeit. Ezúttal is 
figye meztették a pécsieket, hogy 
csak a nem úszóknak szóló, be

kerített helyen fürödjenek, mert 
a kivül álló rész veszélyes.

A pécsiek azonban nem vették 
figyelembe az intést, hanem ki
vül úsztak. A fenyő mellett úsz
tak s amikor elhagyták a bekeri 
tett hely végét, az egyik

pécsi kiabálni kezdett, 
hogy mentsék ki, mert 
érvény be került.

A partifürdő homokján feküdt 
dr. La/os Aladár, aki meghallotta 
a kiáltást, de az első percben 
abban volt, hogy mókázik a 
fürdőző. Amikor ismét felbukkant 
s látta a vergődést a mentőcsó
nakhoz rohant és azonnal feléje 
sietett. Mintegy 15 méternyire 
lehetett a fuldoklótól, amikor 
utoljára merült el s már többet 
nem került a vizszinre.

Levé l a m ai N ém etországbó l.
(Dr Patton János hilokta-ó küldte 

az alábbi levelet németországi tapasz
talait ismertetve A levél címzése a 
mohácsi „Kereszt11 asztaltársaságnak 
szól. A szerk)

Berlin juiius 15. 
Kedves Keresztesek!

Már két hete járom a néme 
tek földjét, sok öröm, de fáradt
ság közepette is Tudom most a 
magyar Hpok bizonyára sokat 
Írnak Németországról, az olim 
piai játékokról, itt azonbanvaló- 
jában kevés reklámot lát az em
ber a versenyekre vonatkozólag.

Sokkal több a fölirás, a föl- 
szóiitás a német nemzeti aktuáli 
lások, a „Dritles Reich érdekében.

Minden villamoson, vonatfül
kében, hirdető oszlopon látható 
e néhány szó; Unser Gruss ist: 
Heil H ite r! „Annál ritkábban 
hallja azonban az ember. A „Heil 
H it'er“ -rel csak azok kö zönnek, 
akik állami alkalmazottak, vagy 
bármilyen formában függő v i
szonyban élnek A német nép 
98° 0-os Hitler partiságát sehol 
se találtuk délen azt mondák 
északon, Hamburgban azt mond
ták délen vannak Hitler hívei. A 
2 ' 0 Hitler ellenes tömeget azon 
bán mindenhol megtaláltuk.

Ma Németországban majdne n 
mndenki várja a változást.

I.s minden komoly germánnak 
a szemében olt ül a szörnyű 
aggodalom: mi lesz a vég: össze
omlás, vagy kijózanodás?

Mert ezt a diktatúrát egy ilyen 
intelligens nép, mint a német 
nem fogja sokáig e lbírni! És en
nek belső és külső okai vannak.

Ma Németország hihetetlen 
aggressivitással meg van szer 
vezve Csak egész röviden né
hány adatot mondok

14 évtől 18 évig minden fiú a 
„Hitler-lugend“ tagja. Szerda este 
es szombaton egésznap oktatást 
kapnak. Hazaismeret, fajismeret 
a főtantárgyak Utaznak, kirán
dulásokat rendeznek stb.

A leányok a „Hitler-Madel" 
szervezetekben ugyanígy élnek.

Résztvenni ezekben senki se 
köteles, de ne is akarjon akkor 
senki a rokonságban valamilyen 
hivatalt elnyerni, vagy megtar
tani. Tehát a valóságban mégis 
mindenki kénytelen a szerveze
tekben résztvenni

19 éves korában köteles m in
den német egészséges ifjú egy 
évig az Arbeitsdienst szolgála

A városban olyan hirek terjed
tek el, hogy a mentő nem volt 
a helyén. Érdeklődtünk s tény 
az, hogy abban percben nem 
volt ott, de előbb néhány perce 
még ott tartózkodott s éppen a 
szerencsétlenségkor volt távol, 
így tehát a gondatlanságot nem 
lehet megállapítani A nyomozást 
lefolytató csendőrségnek is 
ugyanez a felfogása s a szeren
csétlenségért ismét az áldozat a 
hibás, aki a figyelmeztetés el 
lenére is olyan helyen úszott, 
amely nem való kezdő úszóknak. 
A szerencsétlenség egyébként 
ugyanazon a helyen történt, ahol 
a múlt évben Huth  István ful
ladt meg.

A szerencsétlenül járt bányász 
huláját csütörtökön a pénzügy- 
őrség őrháza alatt fogták ki.

tába állni. Volt munkahelyét is 
köteles elhagyni, diploma se szá 
mit. Munkájuk: útépítés, iecsa- 
polások, erdő rtás stb. Barakoz- 
ban élnek, vándorolnak munka
helyről-munkahelyre

Minden eddig jelzett szerve 
zetekben semmiféle lelkioktatás, 
vagy vallási nevelés nincs. Pap 
nem mehet be a táborokba. 
Majdnem életveszélyes inkogni 
tóban is a táborokba jutni. Az 
ifjúság a táborokból vasárnap 
kijöhet, de annyi gúnynak és 
kellemetlenségnek vannak kitéve, i 
hogy a légit,igyol b hősiesség 1 
kell abba az ifjúba, aki az Ar 
beitsdieust Ideje alatt vallási kö 
léiméit teljesíti.

Elgondo'ható milyen lesz az ! 
az ifjú generációk amely ma Így 
nevelőd k Németországban.

Ba dur von Schirach (pogány j 
költött név) az egész ifjúsági j 
életszervezetnek a vezetője és 
organizatora. Ma 29 éves, elve: 
„Die, lugend soll sich selbst J 
füitren11. Az ifjúság saját maga 1 
vezesse magát.

A német any k könnyes pa
naszát halja az ember állandóan : ; 
mi lesz a mi leányainkból ? A | 
„Kralt durch Freude“  szervezetek 
egészen kiveszik a leányokat a I 
szemérmes, tiszta erkölcsi od 
honok légköréből

Hitler megszüntette a nyilvá 
nos prostitúciót, de ezek a szer- | 
vezetek most intézményesen ne 
vélik és erősítik a teljes erkölcsi : 
léhaságot.

A katonaévek leszolgálása ■ 
után, annak, aki munkát akar 
kapni, be kell lépni az Arbeits- 
frontba. Kettős tagságot azonban 
az allam nem ismerhet el, tehát | 
mi lesz ennek a következménye? 
Az, hogy mindenféle vallásos 
egyesületeknek önmagától meg ; 
ke l szűnnie, mert aki például : 
katolikus legényegyleti tag, nem j 
lehet tagja az Arbeitsfrontnak, 
ha pedig nem tagja az Arbeits
frontnak nem kaphat munkát — 
tehát éhen halhat I

És ez nem diktatúra?
Vagy hogyan történt a lég- : 

utóbbi népszavazás! Mindenki ! 
titkosan szavazhatott. De a sza j 
vazólapok az urnában egymás I 
tetejére estek, ugyancsak egy
idejűleg névlistát vezettek a sza- I 
vazókról, tehát a szavazás befe
jezése után pontosan meg tud

ták állapítani ki hová „mert« 
szavazni.

Egyhangú szavazást hirdettek 
ki számtalan helyen, ahol pedi» 
zárdák stb, közületek biztosan 
„nem“ -mel szavaztak.

így nem lehet pozíciókat vég- 
érvényesen megerősiteni.

Külső okok:' Németország m, 
teljesen fizetéskép'elen Jés tele 
van adóssággal. Sokféle élelem 
hiány van. Amit az anyagi javu
lás terén Brüning mrsterien el 
kezdett, azt a mai kormány igen 
gyöngén tudja csak folytatni*

Egy népet nem lehet állan
dóan doppingolni tervekkel és 
izgalmakkal, mégha az területi 
nagyobbodást vagy bátor szó
noklást is jelent. Hitler ma nem 
bir már azzal az elementáris 
vonzóerővel még néhány száz 
hiszterika előtt sem, mint bírt 
még egy két évvel ezelőtt. Álta
lános vélemény, hogy ma Hitler 
nek csak fizetett rajongói van
nak már. Legközelebb más ol
dalról adók néhány ilyen csak 
kiragadott jellemvonást a mai 
Németország, életéről.

Baráti köszöntéssel: Patton.

A középkori 
k a s té ly  nyom ai.
Most, am kor a jelenleg épülő 

tüdőbeteg gondozó épület déli 
részén levő területet is a kor
házhoz csatolják, az e helyen 
levő épüietek (dobozgyár, rstáló) 
lebontásával, a tüdőbeteg gon
dozó épü'ettől mintegy 14 mé
terre egy keletnyugatnak húzódó 
56 méter hosszú és 90 cm szé
les kiváfö kötőanyaggal kötött 
nyerskő alapfaira akadtak, mely
ből több közfal, üreg, pince hú
zódik délnek.

Kétségtelenül egy nagy, erős 
épület maradványai.

A tüdőbeteg gondozó épület 
közepétől délnek eső 14 méterre 
az alapfal tövében, egy 50 cm. 
széles és 40 cin. magas mirvány- 
kő került felszínre, melynek szép 
és díszes jó n i (csiga) és korint- 
hősi (akautusz) díszítésű művészi 
faragványai emlékeztetnek Hu
nyadi Mátyás király budai palo
tájából előkerült vörös márvány 
épület díszeire (Nemz. Muzeum).

Megjegyzem, hogy ezt a szép 
emléket a munkások félre dob
ták. Megmentését koppány mun
kavezető úr éberségének köszön
hetjük.

Múzeumunk egy értékes mo
hácsi történelmi emlékkel gaz
dagodott.

Sajnos, nagyobb kutatást nem 
lehetett végezni egyrészt a sür
gős építkezések miatt, másrészt 
a nagy területen drága dolog is 
lenne. Bizonyára még sok érde
kes dolgot rejt magában ez a 
terület.

A XV ik században már volt 
a pécsi püspököknek „egy na
gyobb, megerősített házuk“ , mely 
a törökdúláskor pusztulhatott el.

Fölkér „Mohács története" c. 
a'apvető kiváló munkájában a 
következő fö jegyzés van: Váro
sunk e hatalmas épülete a török 
kiűzetése után csakhamar 1714. 
évben újra épű t  (1733 bán na- 
gyobbitották 1781 restaurálták, 
b ) és pedig a följegyzések szerint 
a régi helyén, ami azonban nem 
valószínű, mert a mosta
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pőki kastély a városon kívül 
épült, mig a mohácsi vész előtti 
időben a régi kastély a város
ban volt."

Miután Fölkér fo rrásra nem 
hivatkozik, ezen állítását, hogy 
a régi püspöki kastély a város 
bán volt, csak saját föltevésének 
kell vennünk, mert ennek ellene 
mond egy történelmi kútforrás. 
Ugyanis Brodarics püspök, aki 
a mohácsi csatában részt vett azt 
írja .históriájában": „A  király 
enné: fogva hajnalban a táborba 
jőit és a püspöknek a város 
mellett fekvő házában szállott 
meg“ . (Itt tartotta az utolsó ha 
ditanácsot.)

Ezt ..megelőzőleg II. Lajos ki 
rály 1521 évben már volt Mo- 
hácson, amikor is Haas történet
író szerint ,,More püspök szép 
házában kedves szállásra talált."

A régi kastély fennállásából 
maradt egy másik emlékünk is. 
Ugyanis a jelenlegi kastély főka 
pujaval szemben jobbra, mintegy 
8—10 lépésre (jelenleg a víz
csatorna mellett) van egy mész 
kőből kifaragolt oszlop marad 
vány, melyet a jelenlegi, 1714 ben 
épült kastély alapzatához közel 
beépítettek, mint közönséges 
anyagot. Ez az oszlop marad
vány csakis a régi kastélyból 
kerülhetett ide.

Közel jövőben a kastély hom
lokzatát tatarozni fogják. Fölké
rem azokat akiket illet, hagyják 
meg ezt az emléket a maga va
lóságában, a mostani mezében. 
Szép történelmi emlék, kár volna 
bevakolni.

Amint említettem, Fölkér azon 
állítását, hogy az «/ kastély nem 
a régi helyén, de Brodarics sze 
rint a város mellett épült, el
fogadom, mert ezen újabban föl 
derített hatalmas hosszú falak, a 
díszes oszlopfő, amellett szól
nak, hogy a jelenlegi tüdőgon
dozótól 14 méterre eső területen 
a régi kastély maradványait ta 
láltuk meg. b. e.

Mit kell tudnunk 
a hőségben . . .

(Népművelő közlemény.)
Az újságok kiadásaiban min

denki olvashatta, hogy a tengeren
túli Amerikában a nagy hőség 
milyen tömegesen szedi áldoza
tait, hányán haltak meg a hiva 
tálban, üzletben, utcákon a for
róság miatt. Éppen e napokban 
nyitotta meg az amerikai kor 
hiány uj elmeszanatoriumát 
(1300 ággyal), hol a hőség miatt 
megháborodott állampolgárokat 
veszik speciális kezelés alá. De 
itt, a mi éghajlatunk alatt is 
hány rendőrséget foglalkoztató 
bűneset történt a «hőpangás* 
okozta elmezavar következtében, 
hány szerencsétlenség okozója 
volt a hűsítő lürdés, utolsó 
fürdés, a «szivgörcs» következ
tében. Jelenlegi népművelő köz
leményben ezekről fogok szó
lam.

A napfény különféle fizikai, , 
ehemiai, fotochemiai, biológiai, I 
5 b . . . sajátosságaival nem 
foglalkozhatom, mert felettébb 
is theoretikus volna t. olvasói 
mát az atom — elektron theoriák 
határtalan birodalmába, a chemiai 
fényhatásban egyre bővülő vilá
gába, az élettani viszonyok —

szervi együtt működések szőve 
vényes útjaira vezetni. Erre nem 
egy cikk, de sok vaskos kötetek 
terjedelme is szűknek bizonyulna, 
célomat sem szolgálná, hogy a 
mindennapi élet hangján meg 
értessem magamat a nyári hőség 
okozta hirtelen rosszullétek 
megmagyarázásában, a védeke 
zésben, a segítségben.

Elvitathatatlan tény: napfény 
nélkül nincs élet. A növény és 
állatvilág kihagyásával az emberre 
vonatkozó hatása érdekel első 
sorban bennünket, mert ezt ön 
magunkon is észlelhetjük, akár 
egészségesen, akár betegen: 
erősítő, edző a helyes és ész- 
szerűségen belül, káros a tulságba 
vivése. Betegnek ‘ orvosság* 
lehet hozzáértő szakember tana 
csai és rendelése alapján, jót 
tehet, a reumás, köszvényes, 
mellbeteg, leromlott-vérszegény 
embereknek, de súlyos baj elő 
idézője, sőt halálos kimenetelű 
lehet a helytelen és ellenjavalt 
esetekben. Csak arra kell reá
mutatnom, hogy hány tüdővér
zés, szivhalál eredője volt a túl 
ságos és oktalan «napkurázás .» 
Nem is lehet célja a «napíürdő 
zésnek* a bőr pecsenyére való 
sülése, fájdalmas hát váll «fel
égésekkel >, hanem a szervezet
ben a fokozatos «napfényhatás».

A napfény ibolya, ibolyántúli, 
vörösön-tuli sugarai a ‘ gyógyí
tók.* Ezt érthető nyelven úgy 
mondhatnám <sugár-hatás>, míg 
a másik tényezője a ‘ hőhatás *

A test lassan égő kazánház; 
az állandó lefolyó égés hőt ter
mel. Ez a belső meleg hamaro
san olyan magas fokot érne el, 
hogy a szervezet gépezete meg
bénulna, ha nem rendelkezhet
nénk aránylag tökéletes «regu- 
láló (kiegyenlítő) apparátussal*, 
mely a <hőleadást» a «hőterme 
léssel* egyensúlyban igyekszik 
taitani. Ehhez az egyensúly bizto
sításhoz önmagunknak is hozzá 
kell járulni a helyes táp'álkozás 
sál, ruházkodással, életmóddal, 
amikre már felhívtam a t. olva
sóik figyelmét. A táplálék a ka 
zánház szene, hőforrás. A hőle
adás kiadója: a bőr párolgás, 
sugárzás, vezetés, stb utján, a 
lélegzés (melegebb levegőt fú
junk k i !) és egyéb eltávozó sa
laktermékek (pl. vizelet )

Onody György
v. kit ni k. tanársegéd-

(Folyt, köv.)

M ohács város 
kö zö n ség éh ez!
E z év október hó 25-én 

lesz 250 évfordulója annak, 
hogy Mohács városa felsza
badult a török iga alól.

Ennek a napnak emlékére 
a Magyar Nemzeti Szövet
ség mohácsi körének kezde
ményezésére a Széchenyi té
ren a polgári iskola előtt há
rom zászlótartót óhajtunk 
felállítani, szemközt a város
háza előtt álló zászlótartókkal.

Azzal a kérelemmel fordu- 
1 lünk Mohács város közönsé

géhez. hogy ennek az emlék
műnek létrejöttét adományatk- 

i kai mozdítsák elő és tegyék 
i lehetővé azt, hogy a II. mo

hácsi csata 250. évfordulójá
val kapcsolatosan 1937. évi 
augusztus havában leleplez
hető legyen.

Reméljük, hogy mint a 
\ városim :a előtti zászlótartókra 

rendezett gyűjtés alkalmával, 
úgy most is minden mohácsi 
kiveszi részét a felállítás ter- 

i keiből és úgy az egyesületek 
mint a magánosok áldozat
készségéből létre jö n  az a mii, 
amely késő századoknak fogja  
hirdetni Mohács város törté
nelmének azt a fontos napját, 
mikor 145 évi ozmán uralom 
után Mohács ujra egyesült
a magyar hazával.

Kelt Mohácson, 1936. évi
augusztus hó l é n .

Schmidt Lajos 
Magyar Nemzeti Szövetség

mohácsi káré elnöke 
dr. Vitéz Horváth Kázmér 

fő titká r

— Ujmise a ferenciea tem p
lom ában. Mint már múlt szá
munkban előre jeleztük, Német 
Béla jézustársasági atya, Német 
Károly ny. főszolgabíró fia, va
sárnap, folyó 2-án a Szí. Fererc 
rerdi zarda templomában mutatta 
be első szentmiséjét. Az uj m i
sén a szülők és a tekintélyes 
számú család a szentélyben fog
laltak helyet, a templom többi 
részét pedig a hívők zsúfolásig 
megtöltötték. Az ünnepi szónok 
P. Buzna Viktor rendi főigazgató 
volt, aki a szentmise jelentőségé
ről mondott nagyhatású beszedet. 
Az uj misés manduktora P. Mo- 
gyorossy Sándor vol', segédkéz 
tek Pozsárkó Nándor és Kdkonyi 
István magiszterek. A szentmise 
ministrensa Német Lőrinc, az uj 
misés fivére volt. Nagyon szép, 
bensőséges kép volt, amikor a 
szülők a szentáldozáshoz járultak 
a család és a hívők nagyszámá
val egyetemben, de különösen 
me. ható volt az ujmisés áldása 
szüleire, majd sorra a t mplom 
hívőre. A mise alatt a külvárosi 
Kis Szent Terézia énekkar, Bene
dek József karnagy vezetésével 
énekeket adott elő.

— A községek villam osítási 
Ugye. A vármegye keddi kisgyü- 
ésén szerepelt a községek villa

mosítási ügye. Fischer Béla alis
pán a községek függökölcsönét 
hosszúlejáratú kölcsönökké alakí
totta át s ezzel 30 ezer pengős 
kamatmegtakarítást ért el. Ezzel 
kapcsolatban az alispán bejelen
tette, hogy a kölcsönök letörlesz- 
lése után a villamossági járule
kot további 5 éven át is kivetik 
s ebből az összegből a koncesszió 
lejárta után megváltják a távve
zetéket. A községekből szövetke
zetei alakítanak s ez a szövetke
zet önköltségi áron fogja az ára
mot szolgáltatni, amely olcsóbb 
lesz a mainál.

—  T a lá lta to tt egy darab törül
köző és egy darab cipő, igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitánysá
gon átveheti.

— V iz ibem u ta tó  a Dunán 
Szent Is tvá n  napján. Tálán emlé
keznek néhanyan vizicserkészeink 
két év előtti vizibemutató ünnep
ségükre. Szent István napján 
vizicserkészeink ismét rendeznek 
dunai ünnepséget, melyre mar 
nagyban készülnek s örömmel 
várjak a cserkészülőket, jóbará
tokat és ismerősöket. Folyó hó 
19 én ests iampionos mozgótá- 
bortüz lesz a viziteleptól a se
lyemgyárig terjedő Dunaszaka- 
szon, 20 an délután vizibemutató 
gyakorlatok a Dunán, valószínű- 
lég a szigeti partfürdő előtt, vagy 

, a védőgát alatt a mohácsi olda
lon. Este pedig az iparosok Oiva- 

! sókörenek kerthelyisegében táncos 
összejövetel. Részletes program- 

| mai a következő szamokban jö- 
j vünk, de mar most felhívjuk az

érdeklődőket erre a kedves ünnep 
segre s kérjük a ked.es szü őket,

j jcbarátokat és ismerősöket, hogy 
az ünnepségen való részvétellel 
növeljük a vizicserkészek ambí
cióit s segítsük őket törekvé
seikben.

— A kultuszminiszter jóvá 
hagyása. A tankerületi főigaz
gató értesítette a várost, hogy a 
i ultuszminiszter jóváhagyta 
Kuzmics Ferenc igazgatói meg
bízatásit az 1936/37 tanévre, 
egyben tudomasuivette a 11. es

j a VI. osztaiy megnyitását.
I — Prózai tá rsu la t Mohácson 

Vitéz Bdnky Róbert prózai tár
sulatával szeptemberben Mohácsra 
érkezik s két hétig játszik a 
Színkörben. A társulat valószí
nűleg szeptember 7-én kezdi meg 
előadásait.

— Halálozás. Schum János 
szabómester életének 55-ik evé
ben, csütörtökön reggel meghalt. 
Az elhunyt dolgos, munkás tagja 
volt a mohácsi iparosságnak es 
a Kát. Legényegylet vezetőségé
ben is sokat tevekeny kedett. Te
metése szombaton délután 3 óra
kor lesz a Rókus kápolnából.

— Bolgár vendégek Mohá
cson. Szerdán mintegy 20 tagú 
bolgár sporttarsasag jön Magyar- 
országra versenykörutra, amely
nek kapcsán 2 napot töltenek 
Mohácson. Szerdán az express- 
hajóval érkező vendégeket a varos 

i és az M TE fogadja, akik megte
kintik a város nevezetességeit, 
majd másnap futballmérkőzést 
játszanak varosunkban. Csütörtö
kön este az Iparosok O.vasókö- 
rében vacsora lesz, amelyet reg
gelig tartó tánc követ. A csirke- 
paprikásból álló vacsorán (1.20 P) 
bárki resztvehet és jelentkezni
lehet Marossy vendéglősnél.

— Baja búcsúja P. Jugh M ik 
lós tó l. A mohácsi Szent Ferenc- 
rendi zárdához áthelyezett P. 
/ugh Miklóst, mint a bajai lapok 
írjak, a bajaiak impozáns búcsúz
tatásban részesítettek. A hajóállo
máson a hívek nagy szambán 
jelentek meg, hogy amikor meg
érkezett a hajó, a kapitány meg
ijedt, hogy utasok s fei akarnak 
szallari a hajóra s előre jelezte, 

i hogy ennyit nem tud felvenni. 
Könnyek között búcsúztak a hí
vek volt plébánosuktól s több 
egyesület is megjelent az állomá
son. Dr. Parcseticb tózsef ügy
véd szép beszédben mondott bú
csút kiváló lelki vezetőjüktől, aki 
meghatva köszönte meg a hívek
szeretetteljes figyelmét.
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— Adományok. A mohácsi 
szegénygondozó hivatal gondo
zottjai szükségletére Német Ká
roly ny. főszolgabíró, fia pnmr 
ciaja alkalmából 10 kg marhahúst 
és 12 liter bort, a Ferencrcndi 
házfőnökség és Roheim Jenő több 
kosár gyümölcsöt, Auber Istvánná 
2 zsák és dr Paschke Ferenc 
ügy véd 1 zsák krumplit adomá
nyoztak. Fogadják a nemesszivű 
adakozók a szegények hálás kö 
szőnetét adományaikért.

— Tombola és népünnepély. 
Több ízben megírtuk, hogy a 
szent Ferencrend 111. Rendje és 
a külvárosi hölgyek rendezésé
ben nagyszabású tombola és 
népünnpély készül a sportpályán. 
Az ünnepély vasárnap, folyó hó 
9 én lesz s az agilis rendezőség 
különféle szórakoztatásokról gon 
doskodott. A tombolának gyö 
nyörü nyereménytárgyai lesznek 
s igy a szórakozás mellett szép 
emléktárgy teszi majd emlékeze
tessé a tombola napját. Zene, 
büffé és tánc éjfélig, azonkívül 
a mecsekszabolcsi és a mohácsi 
levente válogatottak fotballmérkö 
zése, változatossá teszik a nép 
ünnepélyt, amely egyébként ne
mes céljával is megérdemli a tá
mogatást. A rendezőség kéri 
azokat akik süteményt ajánlottak 
fel, hogy azt vasárnap délig ad 
ják le a zárdában.

— Az id eg en fo rg a lm i h iv a ta l 
kérelm e. Mohács varosa a török
hódoltság megszűntének és a 
felszabadulás emlékére október hó 
25-én rendezendő ünnepségekre 
meg óhajtja hívni mindazokat a 
mohácsiakat, akik elszakadtak 
mar városunktól, más városba 
költöztek. Kéri tehát mindazokat, 
akik ilyen elszármazott mohácsiak 
elmét ismerik, hogy azt egy le
velezőlapon az idegenforgalmi h i
vatal címére jelentsék be. A köz
lendő adatok a következők: 1. 
név, 2. állás, foglalkozás, 3- lak
hely, 4 utca, 5. mikor költözött 
el Mohácsról. Blanketták Mohács 
város kiadóhivatalában (Város 
háza 1. emelet 28 ajtó szám) 
rendelkezésre állanak.

— A k isgyü lés R ubin tnak 
adta k i a szerelési munkát. 
Megírtuk, hogy Mohács város 
képviselőtestülete a Király utcai 
villanyvezeték átszerelési munká
latait Rubint Józsefnek adta ki. 
A határozat ellen fellebbezést 
nyújtottak be, amelyet kedden a 
kisgyülés tárgyalt le s fellebbezés 
elutasításával Rubint megbízatá
sát hagyta jóvá.

— Az 0T1 n ya ra lta tá s i ak 
ció ja. Megírtuk, hogy az OTI az 
ifjú  iparos nemzedék egészségé
nek megóvása céljából, nyaralta- 
tási akciót kezdett. Ennek kere 
tén belül Mohácsról 8 tanonc 
megy két hetes nyaralásra. Au 
gusztus 10-én indulnak el s Ba- 
latonszabadi OTI üdülőjében he
lyezik el őket. A napirendben 
torna, fürdés, szórakozás, hasz
nos foglalkoztatás szerepel s bi
zonyára igen kellemesen töltik el 
majd ott idejüket. Az OTI. ezen
kívül egynapos kirándulásokat is 
rendez a tanor.cok reszere. Ez az 
akció a jövő héten kerül sorra és 
nagyobb számú tanoncot egynapra 
elviszik a kirándulásra. A jelentke
zések is a jövő héten történnek. 
Hírünkhöz azonban lenne egy 
megjegyzésünk. Az ily fontos 
ázocialis tevékenységnek nyilvá

nosságra van szüksége Véletle
nül tudtuk meg az első hirt is, 
a másodikat is, pedig a jelentke
zésre való felhívásnak feltétlenül 
a helyi sajtó hasábjain kellett 
volna megjelenni, mert hátha igy 
a nyaralásra, üdülésre jobban 
rászorultakat, sikerült volna ősz- 
szeterborozni. A pécsi OTI pénz
tár máskor nagyobb körültekin
téssel rendezze meg az akciót, ezt 
Mohács város munkaadói joggal 
elvárhatják.

— Jelentkezés ja v ító  és 
kü lönböze ti v iz s g á la tra . Az ál 
lami polgári fiú - és leányiskola 
igazgatója felhívja azokat, akik a 
tanév kezdetekor javító vagy 
különbözeti vizsgálatot óhajtanak 
tenni, hogy bizonyítványukat a 
vizsgalati engedél.- elnyerhetése 
végett augusztus 15 ig  az iskola 
igazgatói irodájában adják be. A 
vizsgálatokról bőséges ismertetőt 
ad az isko'a értesítője.

—  Nem azonos. Megjelent 
szerktsitőségünkben Tóbiás Sán
dor géplakatos s kérte annak köz
lését, hogy műt heti cikkünkben 
mtgjeieni hitben szereplő Tóbiás 
S : dórral nem azonos s ez az 
eset nem vele történt.

— G yújtogatás L lppón. Szenk 
Ferei c lippói községi pénztáros 
és Rész József aratója buzahor- } 
dás közben összevesztek. Miután 
Rész igen hangosan viselkedett, 
Szenk kidobta lakásából, amiért 
aztán Rész megfenyegette, hogy - 
felgyújtja házát és pajtáját, ha ' 
majd a cséplés már megtörtént. 
Másnap mindent bthordtak, le
csépeltek és éjszaka tényleg ki- 
gyuladt és teljesen leégett a ház 
és a pajta. A csendőrség megin
dította a nyom oást s ennek so
rán letartóztatta és az ügy észség
nek átadta Rész Józsefe', gyú jto
gatással vádolva. A gyújtogatás 
helyszíni kivizsgálására kiszállott 
Varga Károly vizsgálóbíró és 
számos tanút hallgatott ki. A 
többnapos tanúkihallgatás közben 
ismét gyu j’ogatás történt. Ecketi- 
felsz Antal gazda 15. sz hazá
ban a polyvás kamra gyulladt ki, 
at onnan a tűz átterjedt a mellette 
levő szalmakazalra, majd innen a 
részes aratók búzájára. A hatal
mas lángok martalékává lett a 
cséplőszekrény és kazalozó is. A 
száraz, kánikulai melegben m in
den porráégett. Az a felfogás 
alakult ki, hogy ismét gyújtoga
tás történt, még pedig most Rész 
megmentése érdekeben. A csend- 
őrség teljes erővel nyomoz a 
tettes után. A lippói gazdak gyű j
tést rendeztek a károsult részes 
aratók részére, hogy a télen 
kenyér nélkül ne maradjanak.

— Baleset a strandon. H or
váth Gyula 36 éves pécsi bank- 
tisztviselő a mohácsi strandon 
fürdötf. A Dunában levő deszka 
szigetre akart kimenni, közben 
azonban az egyik deszka, amely 
távolabb állott, alásüllyedt, ami
től Horváth elvesztene egyensu 
lyát s elesett. Az esés oly szeren
csétlen volt, hogy baloldali kulcs 
csont törést szenvedett. Az eljá 
rás megindult annak megállapí
tására, hogy terhel - e valakit 
gondatlanság a balesetért.

— Laesett a kocs iró l. Rleiksz- 
ner Péter 42 éves virágosi nap 
számos leesett a kocsiról s borda
törést szenveded. A .László” 
közkórházban ápolják.

— Betörés Bezedeken. Vértes 
József bezedekí lakos két barát
jával kiment a szőlőjébe, ahol 
éjiéi 11 óráig elborozgattak. Más 
nap Kluch György vincellér a 
pince felé ment s azt feltörve ta
lálta. Azonnal jelentette az esetet 
s a csendőrség még aznap meg
indította a nyomozást. A pincé 
bői 4 üveg pezsgő élelmiszer és 
cukor hiányzott, viszont értéke
sebb tárgyakat ott hagytak. Ezért 
eleinte úri betörőre gondoltak, de 
csakhamar eldobott pezsgős üve
get találtak, amelyeken elindulva 
a nyomok Jugoszlávia felé vezet 
tek. Érintkezésbe léplek a szerb 
granicsárokkal, akik közölték, 
hogy aznap éjjel három alak jött 
át a határon. Miután felszólítá
sukra nem álltak n ;e -, lőttek rá- | 
juk s az egyiket a határtól 750 
méterre lelőtték. A közelében 
pezsgős üveget találtak. A másik 
kettő elfutott, azonban a grani- 
csárok által adott személy-leírás 
alapjan az egyiket elfogtak Ba- 
ranyaváron. Juratiovics Gyúrónak 
mondta magá', cigány. A nyo
mozás tovább fo'yik.

— K enderázta tó  és az idegen 
fo rg a lo m . Kaptuk a következő 
panaszt: Ismerem ugyan a gazdák 
azon kérelmét és törrekvése', 
hogy a város kenderáztató helyet 
jelöljön ki részükre s bizonyára 
helyes is volt a város ily irányú 
gondoskodása, azonban nem tu
dom megérteni, hogy miért éppen 
az ut mellé kellett azt tenni, 
amely a révtől indul ki s ahol a 
legtöbb idegen megfordul. Köz
tudomású ugyanis, hogy a ken
der elviselhetetlen bűzt terjeszt, 
különösen amikor kiszedik onnan. 
Ez a nap kedden és szerdán volt, 
amikor egyik a másik után szedte 
ki a kendert s olyan lehetetlen 
bűzfelhők keringtek, hogy min
denki felháborodott. Van elég 
pocsolya, megfelelő hely az úttól 
távolabb álló helyen is, oda kellett í 

j volna kijelölni az áztatót. T iszte
lettel: Egy olvasó.

— Ki fogad  vendége t augusz
tus  29 éré? A mohácsi vész 
410 évfordulója alkalm ival M o
hács városának előkelő vendégei 
lesznek, akiknek ejjsli szállásáról [ 
is kell gondoskodni. A város ide
genforgalmi hivatal kéri azokat, 
akik szívesen látnának vendégül 
egyes vármegyék alispánjait, vagy 
más előkelőséget, hogy azt jelent
sék be a hivatalnál (Városház 
23. szám.)

— E llo p tá k  a fejkendőket. ,
özv. Polgár Ferencné sz Papp 
Judit mohácsi Kert u'cai lakos 
feljelentést a rendőrségen, hogy , 
valaki a lakásában levő szekrény- 
bői 7 darab nagy fejkendőt eilo J 
pott. A rendőrség megindította a 
ny omozást a tettes kézrekeritésére.

— A kapu a ló l is e llo p já k  a 
k e ré k p á rt. Hétfőn Faluhelyi ’ 
Adám vir.czellér Varga János 
vendéglős, munkaadójához ment. 
Amíg Vargával beszélt, kerékpárját 
a kapu alatt hagyta s amikor 
visszatért, már nem volt o.t. A 
kerékpár teljesen uj volt s nem 
volt lelakatolva. A rendőrség ke
resi a tettest.

— A kocsi alá k e rü lt  Schnei- 
dér József sombereki vajmester 
leesett a haladó kocsiról és a 
kocsi alá került. A kerek a kezén 
ment keresztül. Súlyos sérülésé
vel a .László” közkórházba szál
lították.

— Gyerm ekbalesetek. Acker 
mann József ló  éves németből-,; 
fiú fotballozás közben elesett s 
ballábán súlyos sérüléseket szenve
dett. — Andók István 10 éves 
püspökpusztai flu leesett a tarol 
es jobb kezét eltörte. — Mindkettő: 
a „László” közkórházba szállítot
ták.

— A Kúria felemelte Bárác 
büntetését. Megírtuk annak ide
jén, hogy a kir törvényszék, 
majd az ítélőtábla Bárácz Istvánt’ 
aki édesanyját megfojtotta, 14 
évi fegyházra Ítélte Az Ítélet 
fellebbezés folytán a Kúriához 
került, amely a büntetést 15 évi 
fegyházra emelte fel.

— A vármegye kisgyülése. 
Kedden tartotta Baranya varme
gye törvényhaiósága évi rendes 
kisgy ülését, amelyen Mohács varos 
azon határozatát is tárgyalták, 
amellyel a tisztviselői előlegek 
folyósítását szabályozta. Miután 
ez u határozat több intézkedési
ben ellenkezik a fennálló minisz
teri rendelettel, a kisgyülés Mo
hács varos képviselőtestületet uj 
hatarozatliozatalra utasította.

— Négy b iká t kap a város 
A varmegye a varos négy biká
ját kiselejtezésre ité'te s ezek he
lyett négy biKat vasáról a vár
megye a közeljövőben.

— Baleset a fűrésztelepen, 
Vajda Sándor a Ranem feie fű
résztelep gépkezelője a gőzgép 
vaslelrajaa ment fel. Az egyik 
tokon megcsúszott s mintegy 
egy méter magasból leesett. Borda- 
porc törést szenvedett. A sérült
nek az elsősegélyt dr. Faltay Já
nos főorvos nyújtotta.

— Az ő r i  igazo lványok áru
sítása. Az OTI igazolványokat 
Mohácson csak a kire.ideltseg ui 
és a postán lehet kapni, ezzel 
szemben más városokban egyes 
trafikok is árúsitjak. Egy Olvasónk 
érdeklődése folytan uanajartuik 
és megtudtuk, hogy a posta 
Mohácson is kiad minden egyes 
ériékcikk árusnak, a rendes ér
tékcikk jutalek mellett. Ez azon
ban a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a forgalom után az árus 
1— 1 5 %  jutalékot „élvez” amely
ből aztán nem tudhatja hama
rosan, hogy befektetett tókejs 
kamatánál, vagy üzlete rezsi
jénél fizessen-e ra az árúi.tas 
mellett, tekintve, hogy a külön
böző nyomtatványok mindegyiké
ből megfelelő készletet kellene 
tartani. A helyes az lenne, ha az 
OTT. közvetlenül adni az áru 
soknak ki a nyomtatványokat s 
azt hisszük nem lenne vermes az 
a kívánság sem, hogy legalább 
3 —5 %  jutalékot adjon az árusí
tóknak, akkor biztoan minden tra
fikban Kapható lenne.

— A n y a k ö n y v i oejegyzesek 
sze rin t 1936. évi ju .ius hó 
31-iől 19J6. évi augusztus 7-ig- 
Születések: Ivanacz isiva 1, Ko 
lompar József, Pintér János, Há
zasságkötés: Sakics M ián es 
Atyimovics Perszida, Kerpner 
Karoiy es Sziklai Piroska. Hald 
lozások: Kovacsics György Jő 
eves, Sunity Maria 3 eves, Ko* 
lompar József 1 napos, Korod 
József 10 eves, Gozsovics Jo-an 
2 hónapos, Scnum János 55 eves.

L lir t le s o n  *1
Mohácsi Hírlapban!
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Az idő m u ta tja , 
mi az igazság.
Ha visszaemlékezünk életünk 

folyarr-ira, számos olyan dolog 
,ut eszünkbe, ami hirtelen feltűnt, 
ám z nagy reményeket fűztünk, 
je amilyen hirtelen jött, olyan 
hirtelen el is tűnt. Ugyanezt ta- 

atjuk a mezőgazdaságban 
is Hány olyan varázsszert, hány 
0|van csodagépet gyártottak és 
a ai; n k , aminek ma már a né
véi sem tudjuk. A gazdáknak 
g, , s.nert konzervatizmusa jó

és az ilyen múló talál 
( , ellen, sok felesleges ki-
ad.s'ól óvja meg őket.

Ezzel szemben azonban van
nak nem kis számban olyan ta- 
álm.; yok, olyan szerek és eljá
rások s amelyek kiálltotlák a 
legsz _oruabb biráló, az idő kriti
ka ai s így ma már több, mint 
fé. e\ százada annak, hogy a 
lege ; i műtrágyát, a szuperfosz- 
jatot. Magyarországon először 
alkalmazták és azóta is — elte- 

egyes, háború, vagy vál
ság okozta visszaeséstől — a 
szug. : szfát fogyasztás állan
dóan emelkedik, nemcsak külfö l
dön, hanem hazánkban is. Az 
egész világon évente több, mint 
115 mi liő métermázsa szuper- 
foszt.üot szórnak el, ami annak 
a bizonyítéka, hogy a szuperfosz
fátot az egész világon megbe
csülik. mert ismerik annak ter
més! kozó hatását. Magyarorszá
gon is a szuperfoszfát az, amely 
mondhatnánk, hazánk minden 
talaján egyformán beválik, hasz
nálja nagybirtokos, kisbirtokos 
egyaránt, sajnos azonban, még 
igen messze vagyunk attól, hogy 
a kiiiíöld hatalmas műtrágya fo 
gyasztását még csak ineg is
közelítsük.

Az idei jóteimés lehetővé teszi, 
hogy a magyar mezőgazdaság 
jobban felkarolja a műtrágyázást 
az elmúlt évek visszaesése is 
indokolja, hogy megadjuk a ta
lajnak azt a fontos növényi táp 
anyagot, amit a kalászosokkal 
évente nagy mennyiségben kivo
nunk és ami a buzakivitel révén 
a magyar mezőgazdaság részére 
véglegesen elveszett.

— Adakozás a belvárosi 
rém. kát. te m p lc m  festésére. 
Dr. y . tizsy Ferenc 25 P-t, Bakó 
János 20 P-t, Kiss Ferenc, Misz- 
iang János, Erős József, Vitéz 
Szönyi Alajos lo  —10 P !, Bakó 
Gergely 6 P-t, Pécsi György, dr. 
Margitay Lajos, H ;rger Zoltán, 
özv. Ruppcrt Ferencné, Kőnig 
Antal 5—5 P-t, Doszpod Mihály,
• an.' Ignác, dr. Papp Ferenc 
4—4 P-t, Miszlatig Teréz 3  P-t, 
Makai J. 2.30 P-t, Vörös János, 
Ktébercz Józselne, Au'.h János,
ams Dragon irné, Neuvvirth Sán- 

N. N , Vincsek Jánosné,
--"ege y András, Gulyás Jár.osné, 
Petz János, Bárdos Dezső, Né- 
n’eth József, Szabiár István, Ha- 
■ sz stvánné, özv. Herger János- 

r é, Dubszay Mátyás, Galabics 
:; re, Regös Károly, dr. Gyarmathy 
: ir5> Kiss Aurél, Pora János,

Ferenc, Fiar.tz István, 
Fahérváry Istvánná 2— 2 P-t, 
\  . cs János, Tóbei József,

1.'.atyas 1.50—1.50 P-t, 
zv- ; .is Jánosné, Pécsi István,

Álló Teofil, Vencz Károlyné, 
Szabiár András, Szvatkovics Jó
zsef, 1 adics Mihályné, özv. Ben- 
csik Istvánná, N. N , özv. Csányi 
Jánosné, Horváth Sándor, Fehér 
Gyuláné, Puppi József, Bánfai 
Sándor, Pécsi Mihály, Mink J., 
Halász Ferencné, Teleky Ilonka, 
özv. Izsák Jánosné, Bugyins ki 
József. Fischer Ignác, Csányi Ist
ván, Off Jusztuszné, Gruber An
tal, Rétmezey Ödönné, Flesz La
jos, Halena Mária, Berger József, 
Alabert Jánosné, Dankhannel N.
1 1 P-t. Bognár Antalné gyűj
tése a mennyezetre 151 P-t, 
Szent Benedek Testvérek gyű j
tése szőnyegre 42 50 P-t, Csigi 
Imre gyűjtésé 12 P-t, Rupp Ja 
nosné gyűjtése 15.70 P t, Beller 
Jánosné, Bognár Teréz mennye
zetre 10 P-t, Fogarasiné, Bognár 
Anna mennyezetre 5 P-t, özv. 
Müller Györgyné 10 P-t, dr. Rü.l 
János 10 P-t, Fridrich Józsefné 
és N. N 3— 3 P t, Gadányi An
tal csaladja 10 P-t, Csigi Imre
2 P-t, Gadányi Júlia, István, Má
tyás, Mihály, Marika és Katica 
1 — 1 P-t, Magáth Zsigmond 1 P-t, 
Pavkovics Matyásné 1 P-t. Ter
mészetbeni adományok: Mayer 
Ferenc szentéiy függöny, Szilvássy 
Ferencné oltarszőnyeg, ifj. Hor
váth Györgyné oltárteritő, özv. 
Szűcs Paine 4.60 m. oltárvászon, 
Magáth Zsigntond mennyezet ru 
dak festése, Bognár Antal 9 ká
nontábla.

— Az ujsághordók fizetését 
le s z á llíto ttá k . A mohácsi íőpósta 
újság kihordóinak fizetését a 
pósaigazgatóság leszállította. A 
mai drágaság mellett ez a le
számítás nagyon érzékenyen érinti 
a szegény kihordókat s a íőpósta 
főnökségét is kérjük, hogy járjon 
közb’ , hogy ezt az antiszociális 
intézkedést az igazgatóság vonja 
vissza s adja meg a szegényki- 
hordóknak a régi illetményeket. 
A postaszolgálat minden egyes 
része pontos, lelkiismeretes munkát 
követel, ezért azonban legalább a 
lehetőség között meg kell adni a 
megfelelő munkadijat. Ha az a 
htr igaz, —  mint hallottuk — 
hogy a kézbesítendő anyag csök
ken’ , akkor a közönséget kérjük, 
hozana újságját pőstán s akkor 
több munka mellett nagyobb f i
zetésük lesz a kihordóknak.

SPORT-
Bolgár királyi kupagyőztes és 

bajnok Mohácson. *
Nagyjelentőségű hétköznapi 

m érkőzés.
Az M TE vezetősége tárgyalást 

folytat egy külföldi egyesületnek 
Mohácson való szerepeltetéséről, 
amellyel olyan sporteseménnyel 
szolgálna a mohácsi közönség
nek, amiben még nem volt 
része.

A Magyarországon túrázó bol
gár csapatról, a pycei (Rous- 
tschouk) „C lub Sportif Napredac” 
nagyhírű csapatáról van szó, 
amely Pécsre és Egerbe látogat 
el futballmérkőzésre. Ezt az alkal
mat akarja felhasználni az M TE 
vezetősége, hogy nagy anyagi 
áldozatok árán is, bemutassa az 
idegen csapatot és futballcsapatát 
szembeáilitsa nemzetközi ellenfe
lével. Az ellenfél bemutatásán

kívül külön érdekesség, hogy nem 
kis csapatról van szó, hanem a 
nemzetközileg is elismert bolgár 
bajnok csapatról és Bulgária k i
rályi kupa győztes csapatéról.

A bolgár első osztályú csapat 
kitűnő játékerőt képvisel, amely
nek vezetője, edzője magyar em
ber, Beleznay Andor testnevelő 
tanár s jó  játékával számos érté
kes nemzetközi győzelmet aratott 
otthonában. A mérkőzés a túra 
icbonyolitása miatt nem vasárnap
hanem 13-án, csütörtökön, hét
köznap délután 1 .,6 órakor 

kerülne lebonyolításra. A hétköz
napi mérkőzés is uj, de valószínű 
hogy így is nagyszámú közönség 
fog felvonulni a nemzetközi mér
kőzésre. A sok kiadás miatt a 
vezetőség mérsékelten, 10 fillérrel 
felemelte a helyarakat, nogy né
mileg enyhítse a deficitet. Az 
egesz várost megmozgató mér
kőzésre nag\ban készülnék az 
M TE játékosai, amelyre a 
legjobb tizenegy játékos áil ki, 
hogy méltóan allja meg a helyét 
a nagyhírű idegen ellenféllel
szemben.

MTE— MSE 3:1  (1:0)
Biztos győzelem.

Mohács.
B rátságos. B í r ó :  Pazaurek.

Győzelemmel vezette be az 
őszi idényt az M TE csapata. A 
vasárnapi barátságos mérkőzésen 
sz 'p  k zönség jelenlétében le
győzte jó játékerejü ellenfelét a 
Mecseksz.tbolcsi Sport Club csa 
patát A mérkőzés a nyár elle
nére is cl -g élénk játékot hozott, 
amelyben a mohácsi csapaton némi 
javulás volt észlelhető. Azonban 
a csapaton még sok csiszolni való 
van, hogy őszre megfelelően állja 
meg a helyet az első osztályban 
Egy-két uj játékos bevonása aA Magyarság Néprajza
című 4 kötetes díszmü eladó.

Cím a kiadóhivatalban.
V esx 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. 10. sz-

I Egy ügyfelem részere cirka 4 0 — 50 kataszlráils 
holdas megfelelő épületekkel és lakóházzal bíró 
k i s b i r t o k o t  keresek haszonbérlet céljából 
1936. évi o k tó b er hó l - r e .  Elsősorban 

Mohácson vagy a szigeien 

Dr. Szabó Károly, ügyvéd.

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

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

ékszerek dús választékban.
| S zívós és R itte r  ó rásn á l, K irá ly  ut 34.

ÚrajavitAs 1 évi jótállással.

csapatba jó volt, de sürgősen ke
resendő egy megfelelő jobbszélső. 
A csapat legjobb része a köz
vetlen védelem volt, amelyből k i
tűnt Kálmán I. nagyszerű játéka. 
A cégcsapat jó l dolgozó együttes, 
amelynek legjobbja szintén a k i
tünően rugó bal hátvéd.

Az első félidőben a vendégek 
támadnak jobban, de Mohács 
Varga II. révén mégis vezetést 
szerez. A második félidőben a 
nagyobb állóképességű MTE ke
rekedik felül és Német révén 
kettőre emelik a gólok számát, 
amire Horvat hibájából a MSE 
ba’szélsöje révén válaszol, de 
Német nagyszerű góljavai Mo
hács beállítja a végeredményt.'

S p o rth íre k .
Vasárnap 9 en a tombola ke

retében délután 5 órai kezdettel 
a Mecsekszabolcsi Levente válo
gatott, a mohácsi „Levente” vá
logatottal tart barátságos mérkő
zést.

Az M TE  legjobb összeálli ’.su 
1. és 11. csapata vasárnap Sátor
hely meghívására oda 1 itogat el 
bemutató mérkőzés megtar’ására, 
amelynek célja a futball népsze
rűsítésén kívül a mohácsi csa
patnak előkészüle e a bolgárok 
elleni mérkőzésre.

«
A leventék 3:1 arányban győ

zedelmeskedtek a diákok felett.

Jövő vasárnap 16 án az MTE 
Mohácson tart barátságos m ér
kőzést.

Felelősszerkesztö:
BÁN ANDRAS
Laptulajdonos és kiadó :

FR ID R IC rí OSZKÁR

AUTÓTÉRKÉP
50 fil lé r .

Kapható

FRIDRHH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M o h á c s .



M O H Á C S I  H Í R L A P 1936. augusztus <.

Modern villa présházzal, szőlő
vel és gyümölcsössel eladó.

Adatok a szerkesztőségben 
vagy a kiadóhivatalban,

A kölkedi vám alatt 
3.400 n.-öl föld eladó

Cim: Bán tőzsde.

U i h l o  la az,
Dunaszekcsőn az országút mellett 
mészárszék, műhely vágóhíd és 
2 szoba konyhás lakással együtt. 

Cim a kiadóhivata'ban.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á  II c  s  i í M BB á  i
M o h á c s  Ú j v á r o s h á z a .

Javitást, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s il lá r ,  
rád ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók.

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

1 4 .-  P 
t i  -  P 
tt 50 P 
1 1 .-  P 
12.20 P 
14.50 P

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

SS

TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki
csinyben és nagyban

rAlágynjtó papiros zsákszám kapható a F r id r ic h  nyomdában.
Nem

L E G O L C S Ó B B A N
TAKJAN JENONEL
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 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

Soha

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

k a p h a tó :

FRIDRICH OSZK ÍR
könyvkereskedésében 

Mohács. Teleién 67

I Malmok részére
a le g ú ja b b  

re n d e le t  s z e r in t iSzállító-bárcaköny vek
i különféle vastagság

ban olcsón kaphatok
F r i d r i c h  O s z k á r  

könyvkereskedésében.

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, Moháes,





V
A

C
U

U
M

 O
IL C

O
M

PA
N

Y
 R

 T BU
D

A
PES,






