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\,e_ vedévre I pengő 60 f i l lé r S ió m a t  ES f i l lé r . Szerkesztőségi 8 3 ; kiadóhiíatali telefon sz. 67.

Mit i- írjunk, an it már | 
neK írtak meg közben? Ta
lál le s • n írhatja toll azt a 
bős melyet
a magyar nemzet érzett és 
i-ei e ekoen a napokban, 
mikor odakint sorra magyar 
bijiok- • magyar győzel
mek fel ;
lobo/c. Egy maroknyi, ha
lálra i.ér kis nemzet mutatta 
mer. hogy nem „ne n lehet, 
hogy ész, erő, akarat" sor
tad dalra ítélten a
népe. milliói között büntele- 
nill meg nem érdemelten. 
Micsoda kis pont vagyunk 
mi a népek nagy tengerében 
11 t, ennyi nyo
moríts.;/, ennyi baj és nincs 
telenség között is meg tudta 
B . é íink és ak t-
runk élni, meg akarjuk és meg
találjuk helyű iket a nap alatt!

*
* *

Hatv.n pengő havi fizetés 
és olitt piai világbajnokság... 
Szeretné, k végigkérdezni az 
feszes világtornán részvett 
nemzetek fiait, hogy hány
nak van ennél kevesebbje s 
hány végezte gyakorlatait 
mostohább körülmények kö
zötti- Szeretnénk végigpillan
tani életükön, hétköznapi 
gondolataikon, küzdelmeiken 
és — azt hisszük ebben is 
világbajnokságot nyernénk, 
hogy nincs még egy ország, 
ahcl oly mostoha körülmé
nyek között nézr.e jövője elé 
Jz ifjúság, mint ebben a 

megcsonkított, 
rossz politikától megkínzott,
ryomorba sújtott országban...

*
* *

Hát bizony a politika! 
Ním lehet azt kihagyni, mert 
még sem lehet évtizedekig 
írr berendezkedni, hogy 
mirdernek Trianon az oka. 
Eismerjük, alairjuk, hogy 
r-ígvon sok nycmoiuságot 
tojt, gondot hozott, de állít
ok azt is, hogy ezeknek te
kintélyes része orvosolható 
ktt volna az elmúlt évek 
a'att, ha a politika nem a

10 k e i r ő l .
személyi ambíció kielégítésé
ben, nem a felfelé tülekedés
ben, nem a hatalom keresés
ben uerül ki, Innen jött 
volna egyszer valaki, vagy 
valakik, akik belenyúltak 
volna a kérdések tengerébe, 
amelyek elintézést várnak és 
kikapta volna sorra egyiket 
a másik után és elintézte 
volna . . .

• *
Ilyen ez a hatvan pengős 

havi fizetés is, anelytoi nem 
tudunk elmenni; ordítja az 
aránytalanságot, amely kere
set és jövedele n között tá 
tong. A mai idők egyik lég- 
orditóbb baja az, hogy nagy 
tönegekrek mtvan pengőből 
kell negálni, hogy vaniyk 
kisfizetésű kategoiiák, keve
set kereső iparosok, tengődő 
kiskereskedők, a védettség 
ködével eltüntetett, de bajá
ból ki ne n gyógyított gaz
dák, és vannak a másik ol
dalon havi sokezeres jövedel
mek . . .  A közgazdaság 
egyik legnagyobb átka, hogy 
nincsenek jól kereső töme
geink, akik minden fillért el
vásárolnák és fellendítenek 
ezzel ntas foglalkozási ága
kat és vannak o'yan jövedel
mek, amelyek, ha elköltődnek 
is idehaza, akkor is lukszus 
dolgokra mennek, mert 
gyomra csak egy van min
den embernek, ha gazdag,
ha szegény . . .

*
* *

Ha megkérdezzük a gaz
dákat sorra, közepes termés
ről beszélnek, ugyanakkor a 
tőzsde kitűnő termésre ren 
dezkedett be s nyomja az 
árakat. Ha a gazdának sem 
lehet egészen hinni, mert 
hiszen ritkán szekott a gazda 
dicsekedni, a tőzsde manőve
rében ismét azt a célt látjuk, 
hogy olcsón össze akarják 
vásárolni a termést, amelyet 
aztán haszonnal adnak tovább. 
Megint keresni fog egy egész 
sor azon a termésen, amelyért 
a magyar gazda verejtékezett

h é tfő n  sz trá jk b a  lép tek  a 
m ohácsi ép ítő  m unkások-

1 6 -  35 filléres órabérek. A munkásság az ármsgallapitó bizottság 
minimális árait követelte. A hétfői egyeztetés nem sikerült.

Hétfőn reggel a mohácsi építő 
munkások az egész városban 
beszüntették a munkát és a 
munkaadóktól a Munkabérmeg
ái apitó Bizottság ál'al javasolt 
munkabeiek megadását követel
ték. .Miután ezek a munkabérek 
még hivatalosan megállapítva n in 
csenek, a munkaadók nem adták 
meg s igy k iló it a sztrájk.

Ez a 11 unkabeszüntetés a mai 
Idők egyik fekélyét vágta fel és 
n.pvilagra teregette a mai idők 
egyik nyomorúságát, amelynél 
hamarosan nehéz az igazságot 
és a helyes elintézést megtalálni. 
Egy te öl all a munkássá;,

teljesen jogos bérkövete
lésével, mert mint kidé- 
i int, tényleg lehetetlenül 
alacsonyak a munka
bérek.

Az építőipari munkásságnak 
ugyanis eddig 16—35 fiiléres 
órabérei voltak A legkisebb 
heti keleset tehát 9 P 60 fillér, 
amelyből levonásra kerül a be 
legsegélyzö s ebből kellene any- 
nyit félrelenni, hogy n ég télire 
is jusson De a legmagasabb 
eddigi kereset is oly csekély, 
hogy csak addig élhet meg be
lőle a munkás, amíg dolgozik. 
Nem szabad ugyan s elfeejení, 
hogy az egész építőipar idény
hez van kötve

s a nyári idény alatt 
kellene megkeresni a tél, 
az ősz és tavasz esős 
napjainak kenyerét is.

Valamikor jobb időkben, ép
pen ezért ez a réteg kitünően 
vö t fizetve s biztosította egész 
évre a megélhetést.

A másik oldalon áll a munka 
adók tábora, amely azzal véde
kezik, hogy a gyilkos verseny 
leszorítja a vállalkozói árakat s 
ezért nem tud többet fizetni. A 
külső szemlélődő nem tud bele 
látni a kalkulációba s lehet, hogy 
a munkaadóknak igaza van eb 
ben a pillanatban, de éppen mi 
voltunk azok, akik ezt a gyilkos 
versenyt annyiszor elitéltük s a 
munkaadók voltak azok, akik le
verték az árakat.

Ebben az évben a munka
adóknak egyébként aira is kel
lett volna számitaniok, hogy a 
minimális munkabéreket megái

lapítják s ezeket kellett volna 
kalkulálni. Ez esetben jobb bért 
adhatnának a munkásaiknak.

Sajnálatos ebben az esetben 
az a körülmény is, hogy a hi 
vatalos munkabér megállapítás 
még nündig késik. Enntk már a 

kora tavasszal meg kel
lett volna történnie s ha 
—  mint hallottuk —  a
munkaadó érdekeltségek 
huzavonája volt az ok, 
akkor most már minden 
kesedelem nélkül meg kell 
állapítani a legkisebb 
béreket,

ts. sztrájk ügyében egyébként 
hétfőn délutánra békéltető tár
gyalást tűztek ki az Ipartestüíet 
helyiségében, amelyen az Ipar- 
testület löszéről Schmidt Lajos 
elnök, a hatóságok részéről 
Éva László tanácsnok és dr. 
/ancsö Gyula rendőrfogalmazó 
jelentek meg.

A békéltető javaslat a két éven 
aluli segédnek 30 fillért, a 2 és 
4 év közöttieknek 35 fillért, ezen- 
telül 40 fi lért javasolt munka
bért. A javas at középuton jár a 
hivatalosan felterjesztett és javas
latba hozott munkabér és a 
mostani helyzeti között. A hiva
talos javaslat ugyanis, amelyet a 
kormányhoz már felterjesztettek, 
44 füléiben állapítja meg a leg
kisebb órabért két éven a üli 
segédnek s azon felül 48 fillért! 

A  békéltető bizottság j a 
vaslatát azonban a m un
kaadók legnagyobb része 
nem fogadta el s így a  

tárgyalások meghiúsul
tak.

Az Ipartestület előtt az érde
kelt munkásság nagy számban 
gyűlt össze, várta a határozatot 
s miután a közbevetett javasla
tot a munkaadók nem fogadták 
el, elégedetlenül távozott. Rend 
zavarás nem történt.

Ez volt a helyzet hétfőn este, 
amely azonban kedd reggelre 
teljesen megváltozott. Ugyanis 
keddre megjelent a kormány jó 
váhagyása az elterjesztett mun
kabérekre s igy önmagától meg 
oldódott a bérkérdés. A rendelet 
a fenti minimális béreket jóvá
hagyta. Az uj, magasabb bérek
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a rendelet megjelenésétől számí
tott 8 nap múlva kezdődnek s 
ezért ig in  sok helyen nem is 
vették fel a munkát a munkások 
Szerdán azonban a kórházépit 
kezésnél s máshol is újra meg 
kezdődött a munka

A hivatalosan megállapított uj 
legkisebb munkabérek a követ
kezők részletesen:

Kőműves és dcssegédek 2  éven 
(4 fillér.

Ugyanazok 2 éven felüli se
gédek 48 f i i  ér

Férfi napszámosok 26 fillér.
10 éven aluliak és női nap

számos 20 fillér

A második mohácsi 
csata.

A Magyar Nemzeti Szövetség 
mohácsi köre vasárnapi számunk 
bán felhívással fordult a város 
lakosságához, amelyben adako
zásra szólítja fel a második mo
hácsi csata, vagyis a török já
rom alóli felszabadulás 250. év 
fordulójának emlékére emelendő 
emlékmű felállításához való hoz
zájárulásra,

A második mohácsi csata tu 
lajdon éppen Vil'ány és Magyar 
boly között folyt le, Mohácson 
csak a főhadiszállás volt, azon
ban a történelem, a 150 éves 
rabiga emlékére nevezi el M o 
hácsról ezt a csatát, hogy ahon 
nan elindult a török uralom, a 
magyar nemzet másfélszázados 
szenvedése, ugyanonnan sikerűit 
ismét kiűzni a törököt, még- 1 
hozzá csúfosan megverve.

A nevezetes évforduló közele
dése alkalmából érdekes lesz a 
csata lefolyását megismerni.

A magyar sereggel szemben 
jóval nagyobb török haderő ál- ' 
lőtt s a sereg nem is merte [ 
felvenni a küzdelmet. Elha'ároz- 
ták, hogy k ürítik Baranyát. 
Visszavonulás közben a magyar 
seteg elpusztítja az útjába eső 
községeket s Mohácsot is fel 
gyújtja augusztus hó 10 én A 
lakosságot is a község elhagyá
sára kényszeritették. A törökök, 
látva a hadsereg visszavonu'ását, 
5000 főnyi sereggel megtámad
tak Lotharingiai Károly é lcsa 
patát. A fővezér erre csatarendbe 
állította csanalait, de a török 
nem állott harcba. Ugylátszik, 
hogy zavarkeltés volt csak á 
célja, vagy a figyelmet akarta el
terelni. Tényleg a török csapa
tok félórányira már megfigyelhe
tők voltak, amint a Karasica mo
csaraiban előnyomulnak A török 
sereg reggel 8 órakor érte el 
csapatainkat s 8000 lovas spáhi 
és 7000 janicsár megkezdte a 
támadást.

A rázúduló török tömegek elől 
az uióvéd csapatok visszavonul
tak s már ugylátszott, hogy s i
kerrel jár a támadás, amikor 
Badeni Lajos kérelmére, Károly 
Piccolomini vezeiése alatt, a fe
nyegetett hátvéd illetve balszárny 
megerősítésére négy teljes ezre
det dobtak bele a harcba s 
azoknak sikerült a villányi sző
lőhegyet megszállni s a törököt 
visszavonulásra kényszeríteni.

Lotharingiai Károly még ek- 
kor sem tudta magat elszánni 
arra, hogy felvegye a küzdelmet 
a törökkel. A törökök kezdték

meg a támadást, melyet azonban
Lajos badeni őrgróf nemcsak 
visszautasított, hanérn a második 
vonalban levő csapatokkal a 
völgyben még szakadatlanul gyü
lekező törököket megtámadta- 
Megdördültek az ágyuk is és a 
kis helyen összezsúfolt törökök
ben óriási pusztilást vittek végbe.

Az ágyutüz a török csapató 
kát zavarba hozta s a kedvező 
körülmények között felfejlődött 
magyar huszárság, Pá'fi vezetése 
alatt, a dragonyosok és a Sa 
voyai Jenő vezetése alatt álló 
he cégi testőrök és a dragono 
sok tömege a törököt mindin
kább kezdik visszaszoritani. A 
török lovasság a nyomás elől 
nem tud kitérni, mert a Karasica 
mocsarai ebben megakadályozzák 
őket.

A császári csapatoknak sike
rül soraikban teljes zavart elő
idézni s a törökök, szorosan 
egymáshoz préselve, áldozatul 
estek a császári csapatoknak 
Közben a gyalogság is beérke 
zett a csatahelyre s a lovasság 
mögött felsorakozva, 7000 jani
csárt nekiszoritott a mocsárnak.

A török jobbszárnyon felvo 
ni.lt török csapatok teljes vere 
séget szenvedtek s visszaözönlé- 
sük megakadályozta a török 
tüzérséget és más érintetlen csa
patokat is akciójukban. Teljes 
fejvesztettség és zűrzavar támadt 
s a török csapatok délután 
megkezdték a visszavonulást.

> * X ^  X X  X X  X  X X I ;  X X  x x x

Levél a mai Németországból.
II.

| A vasúton ha gyermekekkel 
utazik az atya, a feleség fél jegyet 
fizet, az első és második gyermek 
is lelet, a harmadik ingyen uta- 
kik és minden további páratlan- 
számú, például az 5 ik, a 7 ik 
ingyen utaznak.

Az iskolában ugyanígy megy 
a tandíjkedvezménnyel.

Minden nősü'ő árja fiatalem
ber nász-kölcsönt kaphat, amely
ből mind-g egy negyedet tö rö l
nek egy egy gyermek születése
kor stb. stb.

Még sok példát hozhatnék 
fel a mai németországi szociális 
szervezettségről.

És itt el keli ismerni, hogy a 
Drittes R ;ich nagyot és mara
dandót alkototl. H szén éppen 
ezek azoa az erőforrások, ame- 
lyekbő a mai, különben vallás
talan és sokszor gyűlölt rezsim 
a maga fennállásához az erőt 
és segítséget nyeri.

Három heti tanulmányozásom 
alatt a különböző német váro
sok, falvak, egyletek, munkáste
lepek, sörházak és borpincék, 
ifjúsági korpoiaciók között szám
talanszor gondoltam arra, m i
csoda horribilis erő és hatalom 
lenne a mai német nép, ha ve
zetői nem akarnák elszakítani az 
Istentől és elvenni a hitét, ha
nem világi s egyházi fórum ösz- 
szefogva és azzal a kitartással 
és organizációval dolgoznának 
egymás javára, mint ahogy most 
mégis csak egymás ellen mén 
nek, úgy Európában azt hiszem 
máris „Deutschland über alles" 
lenne

Nekünk magyaroknak, ki tudja

Hamburg, ju l  20 
Kedves Keresztesek !

A „Drittes Reich' tiak nemcsak 
árnyoldalai, hanem fényoidalai 
is vanrtak.

A technikában a német min 
dig vezetett és ebben a mai né 
met még ta'án felülmúlja a múlt 
te jesitményeit. Egy év alatt pél
dául olyan autóautakkal kötötték 
össze Hamburgot Münchennel, 
Berlint Kölnnel sto., amilyen 
Európában több nem található. 
E „Kraftfahrbahn1* kétfázisú, egy- 
egy ut több mint 8 méter szé
les, csak autó és motor járhat 
rajfa Az utkeresztezések mind 
hidakon át történnek. Egy gyenge 
kis taxival mi is 105 km. es se
bességgel hajtottunk rajta. Pa
naszkodnak a soifőrök, hogy a 
nyilegyenesség miatt fáradtan, 
könnyen elalszanak a volán 
mellett.

Oöring olyan „Légügyi m i
nisztériumot" épített, amely egy 
egész háztengert alkot.

Hitler Berlinből nemcsak, hogy 
nagy várost, de modernül szép 
várost is csmált.

Azt mondja Oöbbels: „régen 
az aggokat és betegeket gyámo
lítottak. Mi azon vagyunk, hogy 
az egészségeseket is erősítsük". 
Es ebben igaza van. A H tler- 
kormány hozott is már olyan 
szociális reformokat, amelyeket 
ajánlatos lenne nálunk is utánozni.

Csak egy-kettőt említek a sok 
közül. Egy ötgyermekes tisztvi- 
se őcsalád gyermektelenül kb. 
300 márka évi adót fizetne, 
de mert 5 gyermeke van, csak 
34 márkát kell fizetni.

A győzelem teljes volt A tö 
rök esapatok mintegy 7000 ha 
lottat veszítettek, 2000 janicsár 
pedig fogságba esett.

A nagyziirzavarban rengetegen 
a mocsarakban veszlek el és 
sokan fu'adtak bele a Drávába, 
mert a nagyvezir attól való féléi 
rnében hogy a magyar csapatok 
ü'dözni fogják, lerombolta a h i
dakat s Így a men-’ külő sereg 
csónakokon, vagy úszva igyeke
zett át a Dráván
Óriási vö t a zsákmány is A török 

csapatok mindent visszahagytak, 
magának a nagyvezirnek a sátra 
is a magyar sereg kezébe került. 
68 ágyú, 10 mozsár, 3000 bomba, 
11000 kézigránát, 7000 ökör, 
8000 ló, 1500 teve 800 birka, 
1000 bivaly és a teljes élelmi 
szerkészlet a győztes seregek 
kezébe került. Az egykorú le
írások szerint mindenki annyit 
kapott, hogy nem tudta elcipelni 
s még a környékbeli lakosság
nak is jutott belőle.

A második mohácsi csata je. 
leniósége leginkább abbin kere
sendő, mert ez mutatta, hogy a 
török sereg akcióképte'en és ez 
a csata reményt nyújtott, hogy 
sikerül az ország egész területé 
ről kiűzni a törököt.

A gyászos emlékű Mohács ez
zel a csatával tehát dia 
dalt ünnepe:. A mohácsi csatán 
letörött zászló ismét feiszá It 
a in igasba s újra magyar volt 
az ur liízujíban annyi idő múltán.

mi jodo , oar a nérrieUL
igen nagyra vannak a mi baj) 
Ságunkkal és Gömbös m;n; ,' 
terelnök nevét mindenütt 1-’ 
rik. Sőt azt hiszik, hozv 
gyarország egészen „náci" 
zetű s nagyon cso d á é i,?  
mikor mi ezt tagadtuk '

A restauráció tervét' a hiv,„ 
los náci lapok legtöbbe J  
karikatúrával gúny tárgyává |..,í 
és Ottó királyt, mint egy á,' " '  
lovagot aposztrofálják. '

A zsidóság helyzete m-» mi
dig tarthatatlan az országi,"' 
mert nyilvánosan pellengérre ál 
litják azt aki nem árja üzletbe 
vásárol, vagy nem á-ia inarJ  
pártol A zsidók nem járhatnak 
középiskolába, sőt még m*ster 
séget sem tanulhatnak VérzvV 
lázást követ el mindenki, aki 
nem árjával köt házasságot stb 
stb.

A sterilizáció már sok önjgyi|. 
kosságnak volt a legújabb H5- 
ben az oka, mások pedig bús
komorságban, vagy megbomlott 
ésszel viselik tovább e termé
szet- és jogellenes procedúra 
következményeit

Mondhatom kedves Kereszte
sek, egy egészen különös világ- 
és életforma van ma itt Német- 
országban. A Führer lassan az 
O'impusra kerül és istenné avat
ják, hisz külömben is azt hiszem 
reggeltől estig fényképezik, mert 
nincs olyan szoba német földön, 
ahol Hitler képe valamilyen po- 
ziturában ne volna látható

A többi, még számtalan be
nyomásomat és a közvetlen élet
ből nyert tapasztalataimat néhány 
hét múlva majd személye-en 
mondom el, sok fényképfelvétel
lel illusztrálva. Hiszen tudjátok, 
Írni sohasem szerettem s így 
útközben nincs is sok időm 
hozzá

Keresztes üdvöz'ettel: 
p . j .________

Hozzászólás az uj zászló- 
tartok felállításához,

A Magyar N -nizeti Szövetség 
mohácsi korenek veze-tősege fel
hívást bocsátott ki, hogy a kö
zönség adakozzon a polgári is
kola előtt felállítandó három em
lékműre. Ez a felhívás a .ónban 
nem említi meg, hogy az alapza
tokra m it akarnak állítani.

Pedig az adakozó közönségét 
mindenesetre erdekii, hogy mire 
kérik pénzét. Bzonyara a tisztelt 
vezetőség is erezte a terv fonák
ságát és azért a felhívásból nem 
tűnik ki, de félfUUel hallottam, 
hogy a bajor, badeni és hesszeni 
oroszlánt akarjak odaaliitani (ha 
van hesszeni légy, akkor legyen 
hesszeni orosz.an is). A gyengéb
bek kedvéért elárulom, hogy ezek 
az idegen oroszlánok egyéb ro
konaiktól abban külömbóznek, 
hogy az egyiknek 2 farka, a 
másiknak 2 nyelve van. Tekintve, 
h o .y  a lengyel sas már » Sít* 
pessy parkban van, a badeni, 
bajor és hesszeni oroszlán idete
lepítésével, a nemzetközi társaság 
teljessé tételéhez még csak az 
hiányzik, hogy egy török turbá- 
nos emleket is állítsanak magyar 
pénzen, mert úgy, ha valami 
idegen idetéved, lathatja, hogy 
Mohácson nemzetközi mérkőzés 
folyt, amelyhez a magyaroknak
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senm köze nem volt, mert az 

magyar vitézeknek a vá-
„  - a emléke nincs. Illetve csak 
a ■■ . árok zsebének van köze 
„ r.e'.kczi emlékművekhez.

Eddig az; tanultuk, hogy Mo- 
hács meztjén •  magyar nemzet 
tu ott e>, tehát elsősorban a ma-
g. ..,r .emzet tragédiáját kell kőbe 
v;--: és ami kevés pénzünk van 
, v. célra, azt a magyar nemzet

z iu sorsának szemléltetésere 
forJ uk, hogy abból az utókor 
is múljon. Az elesett vitézek 
t, ■ segc magyar volt, tehát azok 
jr . : tartozunk elsősorban hálá- 
v kegyelettel, hogy miért he
lyeztük az idegeneket, a ktsebb- 
st-„-.' előtérbe, azt nem ériem és 
azt i szem, hogy az adakozásra
h. ;vi • közönség sem érti.

Varosunknak az ö emlékmű
ve ve. i incs szerencséje. A fel-

..ilasi emlékművön a legsi- 
k.i.utebb anémet lány, de a sokat 
j  , rak akkora a szája, amilyen 

són. lány Mohácson nincs. A 
n.e.y .r lány ruházata nem mo
ll,...-, pedig van itt református 
es katolikus magyar viselet is. A 
vz gi aboru hősi emlékét ép úgy 
e ze Vethették volna Kai adaban, 
i i , : Kmatan vagy Burországban, 
mert Németország a hason ó 
vasbeton-tömbökkel már megtelt.
E: e,. az emlékműnek hiányos 
sag.>, hogy sem a magyar vitéz
ségét, önfeláldozást, hűséget, há
zast.retet, sem a kegyeletet v így 
hí. . t cm fejezi ki, csupán mér
nöki vonalakat mutat, amely vo 
nalak pedig nemzetköziek es ér- 
zesü.oiiek. Azt is hallottam, hogy 
a Cselepataknál egy építészeti 
en.leket akarnak felláilitani, ami 
a messze vidékét uralna, külö
nösen az arra járó hajuk figye l
met 1 ívnak fel. Kérem az illeté
keseket, hogy ez ne legyen ismét 
nemzetközi emlek. Azt ajánlanám 
figyelmükbe, hogy regebben az 
elesett vitéz sirhaltnára ietűzték 
hOfjájat es ebből fejlődött a kop
jafa, mint síremlék. Teiiát a Cse- 
leps.... partjára csak egy óriási 
kopjafa volna megíele'ő.

A magyarok segítsége tette 
Hatsburg Rudolf grófot a néme
ten császárjává, de bizony a 
csata színhelyén, se másutt, az 
eges. napi csatában elesett ma
gyaroknak se Morvamezőben, se 
nusuü. emléket nem aiiitottak. A 
te i közt magyarok mentették 
meg Mara Terézia ingo trónját, 
de annak sincs szobrászati, vagy 
ep.'.tszeti emléke, amit a határa 
kötelezett áhított volna- Tehát 
ni: se i.. nsunk vendégszereplő 
idege., oroszlánoknak emlékét, hat 
nem, ha a városház előtti tere 
dísztere akarju< fejleszteni, ha a 
tét aranyos beosztására törek- 
szün„, akaor a 3 alapzatra állít
suk azokat a fegyvereket, ame- 
Ij'en.. a mól.ácsi csatában har
coltak. Teszem azt, az egyikre, 
korának megfelelő agyutalpon 
azt az agyú', amely a temetői
kapu......al volt. A másik 2 ősz-
‘ü?on a lobbi, a mohácsi csatak 
c“ :- hasznait fegyverek (nyil, bu-

, csákány, puska, kópja,
- s tb ) másat. Ez stiiszerübb 

volna.
Azonkívül az árkádsoroknál 

e,;-e.yezcndö szobroknál, emlé
keknél ;s szigorúan ügyeljünk 
a"a, hegy vagy magyar vitézek 
szerepeljenek, vagy — senki. 
i'|ém ertem, kogy miért akarunk

az idegeneknek hízelegni is  miért 
ne kaphatnának a magyar név" 
len katorák ezrei, a talpasok, a 
lovasok, a pattantyúsok, naszá
dosok 1 1 emléket, h szén ezek
ezerszám áldozták életüket ! Miért 
ne kaphatnának elsősorban a 
szenvedő ar.yak egy szobrot, hisz 
ók szenvedtek a leg'öbbet, ölt ál
dozták a legtöbbet 1

Kevesen vagyunk, szegét 
vagyunk, tehat elsősorban saja- 
tunkat becsüljük. Szépen kerem 
az i letékeseket. mellőzzék az. ide
geneket, akik minket sem becsül
nek és becsüljük fenti, vagy niás 
módon a sajátunkat, mert elvesz 
az a nemzet, mely saját tnagat 
és nagyjait nem becsüli.

S zittya  m agyar.»
(A cikket azzal közöljük, hogy annak 

egyes részeivel nem értünk egyet. 
A szerk.)

V izicserkészek
viziünnepsége.
Mint, a múlt szán unkban már 

jeleztük a Tömöri Pál cserkész 
csapat kebelében működő „k ó 
csag* viziraj augusztus hó 19-én 
és 20 án viziünnepséget re. dez. 
amelynek programmja a követkézé:

19 en szerd n este fel 9 órai 
kezde el lanipiot.os lecv.zés es 
mozgó tábortűz a Dunának a 
DGT. és MFTK. hajóállomások 
közötti szakaszán.

20 án Szent István mpján dél
után 4 órai kezdettel a vtziteiep 
előtt a Felső Dunaso-on vízibe 
mutató.

20-án es c az Iparosok O vas 
körc-rek kelthelyiségében zártkörű 
táncos csali di összejövetel.

Az esti leévezés hangulatát 
emelni fogja a hatalmas mo go 
tábortűz, mely 1934. évben a 
mohácsi vizicserkészek speciali. s a 
volt s az ersz g legtöbb vizicser- 
készcsapata átvette ezt az érde
kes tábortűz formát.

A délutáni bemutatók, így az 
evezős rendgyakorlatok, vizigu.ak, 
evezős ügyességi versenyek, useo- 
szamok, vizipólornerközes, csónak 
vizicsatak is, i agyszcrüeknek ^é r
keznek s figyelmébe ajánljuk u 
cserkeszbaratoknak.

Este a Körben, lampionos ki
világítás, hangú atos cigánym.u 
zsika, jókedv vaija a ' r.c-i.o fia
talságot és azok kísérőit.

Minthogy a vizibemU’.alót a 
vizicserkészek vizitelepúk es a 
beszerzendő őrsi csónak alap ja 
vára rendezik, onken.es adoma 
r.yokat köszönettel fogadnak s 
kérjük a közönségét, hogy vizi- 
cstrkeszeink ezen kedves üneep 
ségen minél nagyobb szambán 
vegyen részt.

— Az MTE. Baján. A régóta 
húzódó bajai revansmérkőzés 
végre lebonyoiitásrk kerül, mert 
jövő vasárnap, folyó ho 23 an 
Bajára megy at az M TE. a Bajai 
T uru l Sport Egylet elleni barát
ságos mérkőzés lejátszására. Ez az 
idegenben lejátszásra kerülő mér
kőzés nagy erőpróbája lesz az 
MTE-nek és ezért a buzdítok 
részére társasutazast rendez 1.20 
P. vételdíj mellett. Jelentkezni te
het Faragó ü. alelnóknél es Papp 
intézőnél. Ugyanott a részié.el; is 
megtudhatók.

Mit kell tudnunk 
a hőségben . . .

(Népművelő közlemény.) 
(Folytatás >

Ha a hőtermelés nagyobb (pl. 
a kiadós nehéz eikezés mialt. 
mértéktelen szeszesital fogyasz
tás, fokozott testi munka miatt) 
vagy ha a hőleadás gátolt (nagy 
melegben tavak, fo lyók mentért, 
vagy alkalmatlan ruházkodás 
miatt, ha a test párolgása megne
hezített, «liőpangás» áli elő, mely 
fokozódva < hőgutát > eredmé
nyezhet Jelei: fokozatosan rosz- 
szabbodó közérzett, forróság- 
szomjuság érzet, szédülés, szem 
káprázás, fűlzugas, halánték lü k 
tetés, s tb , ájulásig. Erre hajla
mosak az ideggyenge, vérsze 
gény, a meleget amúgy is nehe 
zen bíró (kövér) egyének.

A „napszurást" a fejet, kü lö 
nösen a tarkó Iáját érő naptü- 
zés okozza, ami az agyban vér
bőséget, izga inat kelt. Ezektől 
meg kell különböztetni a gyak 
ran fürdőzés közben beálló 
• hirtelen halált*, mely az idős, 
tulköver, érelmeszesedésben vagy 
szívbetegségben, eukoibetegség 
ben, stb szenvedő emberek so 
rait ritkítja  meg.

A „szivgörcs" az idegrendszer 
reflex utjain át „soch“ -os Italai, 
ami gyakran feihevült testtel 
hideg vízbe ugráskor következik 
be a hirtelen beálló n?gy hődtt- 
terencia miatt, pl. 34—35 C. 
melegben a napsütött helyen 
40—41 C. a tűző napfény hője, 
ami a testűnk bőrét átmelegin. 
Ha most 20—22 C. vízbe lépünk, 
a hőditferencia 15— 17 C , atnt 
reflectorikusan soch-ot válthat 
ki. Ehhez hasonlítható a «leikt 
megrazkodtatas* (pi. megijedés) 
okozta <sztvhalál> is.

Mindezeket megértve önként 
kínálkozik és adód k a tanulság. 
Nyáron könnyen ruiiázkodjunk, 
sokat és nehéz ételeket ne 
együnk, hűsítő (nem szeszes) 
italokat igyunk. Nehéz testi 
munkáknál körű.tekintéssel jár- 
junx el, többször pihenjünk, 
mossuk le magunkat, napsütés
ben védjük a tejet. Fürdőzésnél 
pedig előzetesen „hü ljünk  le", 
mossuk le testünket és úgy 
menjünk a vizoe. Akinek pedig 
komolyabb betegsége volt, vagy 
beteg, az a napozásra, sírandó 
lasra egyaránt kérje orvosa ta
nácsát. Unoüy György

v. kiülik. tanársegéd.

— A s z im fjn  kuso k  uj k a r
nagya  Megírtuk, hogy a varos 
a g ititiazium re. zere ze.ietanart 
szerződte!, aki egyben a szimfo
nikusok karnagya is lesz. Ezt az 
aliast mar be is töltöttek, dr. 
Rézbányái Dezső oki. karnagy 
lelt a zenetanár, aki már próbát 
is tartott a szimfonikusuknál s 
ertekes szakemberként mutatko 
zott. Az uj karnagy az auguszus 
29 en rét dezendó előadáson fog 
a nagy közönségnek bemutatkozni.

— iű z o ltó  közgyűlés. A Mo
hácsi Önkéntes Tüzoltóegylet 
szombaton, folyó hó lö  en dél
előtt fel 11 órakor ta r ja  évi ren
des közgyűlését. Miután a folyó 
hó 1 re összehívott közgyűlés ha
tározatképtelen volt, most szom
baton a megjelentek szamara 
való tekintet nélkül megtartják azt.

— A po lg á rm es te r hivata 
Iában. Dr. Margitay  Lajos po l
gármester szabadsaga lejárt s a 
p g irm rs'er pénteken ismét el
foglalta hivatalát.

— N yuga lom bavonu lt a v á r 
m eg ye i szám vevőség főnöke 
A belügyminiszter Brenner Kai 
m in  vármegyei 1. oszt. főtaná
csost, a vármegyei 1. oszt. szám 
vevőség főnökét, teljes szolgá
lati idejének betöltése után nyu- 
ga ómba helyezte. Utóda Keresztes 
Imre számvevőségi tanácsos lett.

— Ju ta lm a zo tt tan ítók . Fi- 
scher Béla, Brranyrvir.negye al
ispánja 100— 100 pengővel 15 
varmegyei tanítót jutalmazott 
meg, akik a tanítás és neveles 
térén a legkiválóbb ered nényt 
értek el. Környékünkről a jutái- 

tak sói vannak: dr.
Tibor B-la Du iszekcső, Nágl 
Jánosáé Lánycsók, Balták Mar
git Lánycsók

— H áriagyüdi zarándoklat. 
Pénteken reggel indult a kül
városi plébánia híveinek szoká
sos nagyboidogasszony napi. kör- 
menete Máriagyűdre A zarán
doklat P. Unyi Bernardin zárda
főnök vezette s azon a hívek 
szép számban vettek részt.

—  Mohácsi Írónő da rab ja  a 
péesi színházban. A pécsi Nem
re i Szövetség nagyszabású m ű
soros est kete eben áldoz az 
i radi vértanuk emlékének, októ
ber b-an. Este a pécsi Ne nzeti 
Színházban tartják meg a műso
ros es et, amelyen fóldink, Tóth 
Irén „Október 6* című egyfel- 
vonasos színdarabja is szeiepc'. 
A darab eredetileg 3 feivonasos, 
de erte az alkalomra átírta Tóth 
íren c ; fe'vonásosra. Hisszük, 
hogy szép sike e iesz fóidmk-ier 
Pécsett.

— Az Országos F ron tharcos 
Szövetség m ohácsi csoportja  
fe hívja azokat a tagjait, akik 
még lőgyakoriataikat nem fejez
ték be, hogy augusztus hó ló 
én és lö  án jelenjenek meg a 
székházban, a lőlapok lezárása 
végeit.

— Tekeversany a Polgári 
Körben. A Mohácsi Po'gárok 
Olvasókörében f. hó 15 én és 
ló  án nagyszabású tekeverseny 
lesz, amelyre ezúton is meghív
ják a tagokat.

— Ipa rte s tü le ti je g y z ő i tan
fo lya m ok  lesznek. Az ipari 
törvény novella sok tekintetben 
átalakítja az ipar.esíülete.c szer
vezetet is. Így rendelkezései kö
zöt; szerepei az ipartestületi 
jegyzői kar ismeretkörének bőví
tése s ezert tanfolyamokat ren
delnek, nmelyeten az ipari köz
igazgatási jog, általános közigaz- 
gatási isme c'ek, ipartestüle'i ügy- 
vite', adóügy, tarsadalombiztosi- 
tas es munkaügy, közgazdasagi 
és általános jogi ismeretek kerül
tek  előadásra.

— B uzavetőm agakció. A föld
mi elesi miniszter ebben az év
ben is folytatja egységesítő buza- 
vető nag akcióját. A feltétlek a 
városházán a közigazgatási ta
nácsnoknál tudhatok meg.

onken.es
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— KI ta lá lta  m eg? A Király 
utón, a póstától a Szenthárom
ságig terjedő részen elveszett 
egy Phönix kőlvénytáska, mely 
ben mindenkire értéktelen díj
bélyegek voltak. A becsületes 
megtaláló 10 pengő jutalom el 
lenében tdia át a károsult Lusz- 
tig  Pálnál, vagy a rendőrségen, 
ahol az elvesztést bejelentették

— A Hangya lósorozása. 
Hétfőn a Hangja szövetkezet k i
küldöttei Mohácson lósorozást 
tartottak. A cél az, hogy a gaz
dák elsőrendű minőségű lovait 
közvetlenül adják el külf.-.dre. 
Mohácsról többen jelentettek be 
megfelelő anyagot, amelynek el
szállítása hamarosan megtörténik.

— Baleset Károlym ajoron 
Vi'antzler András 4-1 éves ká 
rolymajorpusztai lakós jobbkezé 
nek második és harmadik ujja f. 
hó 12 én a reggeli órákban va- 
gonforditás közben a fordító közé 
került s mindkét ujját összezúzta. 
Könnyebb sérülésével a László 
közkőrházba szállítottak.

— Leventeoktatók tanfo
lyama. A bárányavármegj ei es 
pécsi leventeoktatók egy csoportja 
részére két hetes tanfolyam volt, 
amelyen Mohácsról Decleva Géza 
tanító vett részt. A tanfolyam be
fejeztével sikerült tábortüzet rcn 
deztek, amelyen kitűnő műsor 
szórakoztatta a megjelenteké*. A 
műsor zárószavait Decleva Géza 
mondotta.

— A legkisebb m unkabér és 
a k is ipa r. Kaptuk a l.övetkező 
levelet: Az utóbbi időben a kor 
mány sorraveszi az összes szak
mákat és megállapítja a legkisebb 
munkabéreket. Helyes ez feltétle
nül, mert a rossz gazdasog v i
szonyok hatasa alatt igen sok 
helyen nagyon olcsón dolgoztat
tak a segédeket, munkasokat, m i
után munkaerőben túlkínálat volt. 
Nincs is ellene kifogásunk, azon
ban nagyon sok esetben a kis
iparos ráfizet erre. Ugyanis van 
nak olyan cikkek, készítmények, 
amelyeknek kialakult áruk van. 
Ez megmarad ezután is és a 
munkabér emelkedése az amugyis 
nagyon sovány haszonoól vesz 
el. Valahogyan a köztudatba 
kellene vinni, hogy a kisiparos 
kénytelen egyes cikkek árait 
emelni ennek folytán Fillérekről 
van szó mindössze a megrende 
lőnek, míg pergőket jelent az 
iparosnak és a munkásnak, ha 
elveszítené. T isztelette l: Egy kis
iparos.

—  Szilvaaszaló épü lt a sz i
geten. Ezelőtt néhány evvel szö
vetkezeti alapon akartak Mohá
cson sznvaaszalót építeni, de ez 
a terv nem sikerült. Azóta több 
ízben folytak megbeszélések 
sziivaaszaló felállításáról, azonban 
a mohácsi gazdákat nehéz a szö
vetkezeti gondolatnak megnyerni, 
különösen uj dolgoknál. Mint ér
tesülünk azonban, ebben az év
ben mégis épült sziivaaszaló a 
mohácsi szigeten a Riha dűlőben. 
M akai Sándor épített egy bosz
niai rendszerű aszalót es a napok
ban már meg is kezdi a munkát. 
Napi négy nini. aszalásra van 
berendezkedve és részben vásá
rolni fogja a szilvát, de vállal fe
lesben is aszalast a gazdáktól- 
Miután az idén igen bőséges a 
szilvatermes, minden bizonnyal 
örömmel veszik a gazdák az 
aszaló lefállitasanak hírét.

4_______

V adászfegyverre l fe jb e lő tte  
m a g á t egy s z ig e t i  g a z d a .

*  Anyagi okok kergettek a halálba
Borzalmas öngyilkosság tör

tént vasárnap hajnalban a mo
hácsi szigeten, a Bog dűlőben. 
B á li István 52 éves gazdálkodó 

vadászfegyverével a szá
jába lőtt s azonnal meg
halt.

Az öngyilkosságról a család 
tagok a következőket mondották 
a nyomozáskor:

B áli Istvánt az utóbbi időben 
súlyos csapások érték egymás
után, amelyek nagy anyagi kárt 
okoztak. Volt egy lova, amely 
600 pengőt ért, de megbetege- 
dett s 70 pengőért kellett oda
adni. Ekkor 1050 pengőért vá
sárolt két lovat a legutóbbi m o
hácsi vásáron s ez a két ló is 
beteg lett s így természetesen 
az értékük nagyon csökkent. A 
gazda ezen nagyon elkeseredett 
s emlegette is, hogy nem éli túl 
ezt a nagy kárt.

Vasárnap reggel 5 órakor kelt 
fel az egész család.

Mindegyik a dolga után látóit, 
amikor a méhes felől lövési

— Családi háborúság . Koth
gasszer Antal mohácsi kádár mes- 
tt r  kiilönvaitan élő felesége Schrö 
ger Maria kocsin ment a szőlő 
hegyi iskola előtt Rideg Marton 
kocsiján. Kothgasszer Kiabaiáva, 
fejszevei a k zeben, a feleségének 
támadt, aki ijcd'ében leszállt a 
kocsiról és elmenekült. A megin
dított nyomozás során Kothgasz- 
szer tagadta, hogy ő tamadt 
volna, azt mondta, hogy fele
sége ostorral végigvágott rajta, 
ezzel szemben Rideg Marion az 
asszony vallomást erősítette nteg. 
A nyomozás még folyik.

— A tűzoltók jube llum ának 
p ro g ra m m ja  Megírtuk, hogy a 
Mohácsi Ö.ikentes Tüzoltóegylet 
vasárnap, folyó hó 16 án üli meg 
fennállásának 60 évi évfordulóját. 
Az ünnepély sorrendje a követ
kező; 1. Gyülekezés fel 8 órakor 
a laktanyában. 2 Elvonulás a 
fogadalmi templomba, a tábori 
misére. 3. Negyed 10 órakor já 
rási tűzoltó Verseny a sportpályán. 
4. 11 órakor a Hősök emlékművé 
megkoszorúzása. 5. Fel 12 óra
kor diszközgyüés a városháza 
közgyűlési termében a következő 
tárgysorozattal: a) Elnöki meg
nyitó, b) T itká ri jelenles az el
múlt 60 évről, c) Szolgálati ér
mek kiosztása, d) Himnusz. 6. 
Deli 1 órakor tarsasebéd a Mohácsi 
Iparosok Ü.vasokorében. A Mo 
bácsi Tüzoltóegylet elnöksége 
és j arancsnoksaga ezúton is kü
lön meghívja Mohács városa kö
zönségét ünnepélyére. Szívesen 
latja azon mindazonat, akii: érdek
lődéssel es szeretettel támogattak 
eddig is a tűzoltóság intézményét.

— őszi d iva tlap  újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók 
Bridrich Oszkár könyv- es pa- 
ptrkercskedeseben Mohács.

— É le tm entő  b ő rg y á r! műn 
kás. Ifjú  Qruber Antal bőrgyari 
munkás főnöKet, Dragodán Patt 
csónakon vitte at a Dunán. Közben 
mellettük egy dereglye, amelyben 
egy öreg ember volt, felborult és

hallottak. Odarohanlak s a mé
hesben, ahol

kézében vadászfegyverrel, 
holtan találták Balt Ist
vánt.

Az esetet jelentették a hatósá
goknak s a szigeti csendőrőrs 
egy járőre, Mohácsról (Jdlszécsy 
Tivadar rendőrfelügyelő és dr. 
Vas Jenő szállottak ki a hely
színére. A helyszíni szemle meg
állapította, hogy B á li leült a 
méhesben, a fegyver csövét a 
szájába vette s azután egy erre 
a célra levágott ággal a ravaszt 
elsütötte. Egész szája meg van 
pörkölve, a

feje pedig borzalmasan 
szétroncsolódott.

Az öngyilkos előtt feküdt 
jegyzőkönyve szétnyitva s abban 
az utolsó üzenete: „Bocsássatok 
meg, nem tehettem másként, 
Isten veletek s velem**.

A helyszíni szemle kétségtele
nül megállapította az öngyilkos
ságot s igy a temetési engedélyt 
megadták.

az öreg ember a D ü iába esett. 
Q ruber a habokkal k ik  ködő után
evezett és kimentette. M erschutz  
József mohácsi lakós volt az 
öreg ember, akinek igy az ijedt- . 
ségen kívül más baja nem történt.

— Kövezik a Szent űlihály 
u lea t. Régi kivénsaga a belváros 
katolikus híveinek, hogy a Szent | 
Mihály utcát hozzak rendbe. Eri 
nek kövezete már teljesen elhasz
nálódott, elrongalódótt s körme
netek alkalmával nagyon vigyázni 
kellett, hogy baieset ne történjen. 
Örömmel látják a belvárosiak, 
hogy a város ezt a részt kiskocka 
kövezettel latja el, amely a temp
lomig vezet. A megszépült bel
városi templom most tehát szép 
odavezető utat is kap.

—  Már vannaa je le n tke ző d  
az in te rn á tu sb a . Megírtuk, hogy 
a varos már most szétkudie p ro 
paganda körleveleit az intereátus 
benepesitése érdekében. M int ér
tesülünk mar eddig hatan jelent
keztek az internátusba s miután 
tiz jelentkező esetén megnyitják 
azt bizony osra vehető, hogy szep
temberig megnyílik az intereátus.

— Szabadlábra helyezték a 
g y ú jto g a tá s s a l g y a n ú s íto tt 
lip p ó i a ra tó t. Megírtuk, hogy a 
csendorség őrizetbe vette Rész 
József lippói aratót, mert az a 
gyanú merült íei ellene, hogy 6 
gyújtotta fel Szenk Ferenc lippó i 
gazda szérűskertjei. A gyanúra 
az adott o.rot, hogy Rész össze
veszett Szenkkel s azt kiáltotta, 
hogy felgyújtja huzat. Rész á l
landóan tagadott s miután inas 
semmi gyanús körülményt vagy 
bizonyítékot a nyomozás nem tu 
dott felhozni bűnössége mellett, a 
vizsgálóbíró szabadlábra ueíyezte. 
Valószínűleg a további eljárás ts 
megszűnik.

— É le tm entő  asszony. Va
sárnap estefele Láng Gusztáv 
R <k utcai sütőinas kis szando- 
linjan lefele evezett a Dunán. Az 
Izsák fele vendéglő irányában 
kiejtette kezéből az evezőt s nem

tudta elérni. Láng utánaugro.t a 
vízbe s úszva akarta elfogni. 
Egészen az Och féle fűszerüzie- 
tig úszott utána, de kimeri,: 
mert hirtelen segítségért kezdet: 
kiáltozni. A sebes arral küzdő 
Láng vergődését sokan néztek 
végig a partról, de senki sem 
ment a segítségére, pedig igen 
sok férfi volt a nézők között. Ez: 
látta ,'Budovinszky Mátyásne, egy 
kormányos neje, csónakba ugrót: 
és a fiúhoz evezett. Sikerült js 
elérni és kihúzta a vizből az 
utolsó pillanatban, amikor már 
alig tudta magát fenntartani a víz 
színén. A bátor életmentő asz- 
szony példát adott a parto.i tét
lenül álló férfiaknak és dicséretes 
tette a legnagyobb elismerést 
érdemli.

—  A lip p ó i tűzkárosultak 
segélyezése. Megírtuk, hogy a 
lippói tűz alkalm ival a részes
aratók buzaja is e'égett s a sze
gény embereknek a telj kenyere 
veszett el ezzel. A lippói gazdik 
akciót indítottak, amelynek során 
45. m. búzát adtak össze s igy 
az aratók most mar nyugodtan 
néznek a tél elé. A derék lippótak 
r.etneslelküsége tnegérdetn i az 
elismerést.

— A e.ónakázás veszedelme 
ós a ren dő rség . A rendőrkapi
tányság több esetből kifolyóan 
figyelmezteti a szülőket és a ta- 
nonctartó munkaadókat, hogy ne 
engedjek könnyelműen kis gyer
mekeiké*, fiatalkorú tunoncaikat 
csónakázni, amikor a legtöbb 
esetben úszni sem tudnak. Figyel
mezteti mindezeket, hogy ez gon
datlanságot képez es baj eseten 
súly os büntetést von maga után.

— Megszűnnek a koldusok 
az egész országban. Az elmúlt 
időben két ízben is szóvátettünk 
egy hivatásos koldustársaságot, 
amely csoportosan járta az ut
cákat és nyomorék testüket mu
togatva igyekeztek alamizsnára 
bírni az embereket. Örömmel 
értesülünk, hogy belügyminisz 
tér országosan rendezte ezt a 
kérdést, amennyiben rendeletet 
bocsátott ki s országosan eltil
totta a koldulást és adomány
gyűjtést A rendelet november 
hó 1 ével lép életbe, de részben, 
vagy egészben gyógy- vagy für
dőhelyekké nyilvánított városok
ban és községekben már e hó 
nap 20-án vált érvényessé. A ren
delet a városok és községek 
kötelességévé teszi a szegények 
eltartását, megengedi azonban, 
hogy amennyiben a városnak 
erre fedezete nincs, a társadalom 
támogatását vehesse igénybe. — 
A rendelet régi kívánalmat teje
sít és bizonyára mindenhol 
szívesen veszik a gyökeres intéz
kedést.

— A nyakönyvi bejegyzések 
szerint. 1936. övi augusztus hó 
7 tő: 1936. évi augusztus 14-ig. 
Születések: Gerst R jza iu , Ruoo- 
vits Zsuzsanna Berta, Hoíczang 
Páter, Kalkau István, Burán/ Jó
zsef. Házasságkötés-, nem volt- 
Halálozások: ózv. Masai Fe- 
rencne 80 éves, Bah István 52 
eves, Seregélyt G töor 74 eves, 
Tatai Adamne 2? eves.

ü i r c l  o s o n  í». 
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Farsang után böjt.
?, ríJesen veze'ett gazdaságok- 

vetésforgóban követik egy- 
n a növények a szántóföldön, 
ha ak nem szabad gazdálkodást 
fo ■ a gazda, amikor a piaci 

étnek megfelelő sorrendben 
te szt növényeket De még az

i . szabad gazdálkodásnál sem
. éti ek a növények ak r-

. sorrendben, pld. őszi ka- 
s után őszi kalászost ekkor 
szabad vetni; kapasok, vagy 

nynövények itt is valóba.- 
g \n  ast kalászosokkal. Erre

. t van szükség, mert a külön- 
i iajműveleteket csak akkor 

j -; idejeben és megfelelően 
e.. zni, ha a növények egymás- 

in bizonyos váitozatossag 
v. . de szükséges a vetésforgó 

is, hogy időt adjunk a ta-
: a 1 eeredesre.

I tus a vetésforgó a gyomir- 
s tt is, mert kapások, vagy 

:..k„rn r.y növények beiktatása 
ó»é inas növények alatt

e,; . purodott gyomok kiirtását, 
eglontosabb azonban a kü- 
ó növényeknek az a tulaj-

e .s ,.i, hogy a talajt különböző- 
kepe Használják ki. Egyesek

; a talaj feiszinéből taptalkoz- 
; n.ások gyökerzete melyebbre 

ható , a kalászosok főképen a 
a . íoszforsavat veszik igény be, 
a répa p d. u foszforsav mellett 
a kai: iránt is támaszt különleges 
i6; yeket. Egyben azonban meg
egyeznek a Kapasok és taka r
ít; yiiövenyek, hogy a talajból 
igen sok növényi tápanyagot 
v k ki. Fokozottabb mértek
ben .dl ez ebben az évben, ami
kor ; ; den kapas, mondhatnánk 
az égisz országban rekord termést 
tf.tr. Ezer! meg ha istallötragyaz- 
tu is a kapasokat, az utánuk 
kuvetkező kalászosok ala ne mu- 
i i- . ,k el a szuperfoszfáttal való 
n... r.i,.yaznst, ha pedig a kapá
sok csak régebben kaptak istálló- 

, Úgy a kalászosok n. .'ra
gya/ s.iról még fokozattabb mér
tén t en kell gyndoskodni.

— Viskók .a leendő sz ige ti 
park he lyén. M int ismeretes, a 
v/tus képviselőtestülete elhatá
rozta, hogy a szigeti rév és a 
partiíürdő között, mintegy tízezer 
négyszögölnyi paraot létesít, fő- 
lég idegenforgalmi célból. Megle
petéssel látjuk azonban az utóbbi 
napúkban, hogy a Porond ezen 
a részén apró kis viskók épül
nek. Sarral tapasztott sövényfa- 
lek, nádtetővel. Több helyen 
éF Inek ezek a viskók, amelyek 
semmiképpen nem mondhatók 
szépnek, Nem tudjuk, ki adta 
meg az engedélyt ezekhez az 
i,ep: kezésekhez", de helyeselni 
orm iképpen sem lehet. Erre a 
helyre, ha egyáltalán engedélyt 
lehetne adni a park kimérése 
e“-:’, csak szép, megfelelő épü- 
■e - re volna szabad adni. Úgy 
•üd.uk azonban, hogy ezeknek a 
'iskoknak tulajdonosai sze- 
5é r . emberek, akik majd később 
kerterjtést kérnek, ha eltiltják 
nket onnan.

— Találtatott egy darab szal
véta, 1 darab konyhakés, 1 da- 
rah sótartó és egy darab női 
kézitáska ivópohárral és zseb
kendővel, Igazolt tulajdonosaik 
’ rendőrkapitányságon átvehetik.

— V ilá g tü k ö r. Bolvárv Fe
renc földink lapja, a .V ilágtükör* 
második száma megjelent. Ez a 
szám legjobban mutatja az utat, 
amelyen az uj lap megindult: 
dióhéjban az egész világ esemé
nyeit bemutatni olvasóközönsé
gének. A második száma a ma 
kérdéseinek legf mtosabbjait szem
lélteti. .M iért nincs béke a föl
dön?* c. cikk ebben a fontos 
kérdésben az egész világ mér
tékadó helyeit szólaltatja meg s 
folytatása, .Ez történik a hábo
rú r t4 című cikke világosan meg- 
mulatja mi történik ma kuliszak 
mögött, hogyan haladunk mind
inkább ~ egy újabb világégés felé. 
Jellemző, hogy a két nagy cikk 
után egy kisebb cikk következik, 
amelyben azokat az eseményeket 
mutatja be, amelyek a békét 
szolgálnák. Nagyon kevés . . . 
Gyönyörűen kifejező a lap cím
rajza. Páncélos Mars átölelve 
tarha az egesz földgömböt: .E z 
mind az enyém* aláírással a kép 
alatt. Bolváry Ferenc egyébként 
jelenleg .Mohácson tartózkodik 
lapja bevezetése érdekében. Ere
det, az intelligens közönség ré
szére készült lápját ajánljuk m in
denki figyelmébe

—  E ltűn t. Beck Dávid iván- 
dárdai lakos bejelentette a mo
hácsi rendőrségen, 1 ogy 16 éves 
Dávid nevű fia kerékpárjával el
tűnt a szülői háztól s már na
pok óta nem adott életjelt ma
gáról. A fiú el volt keseredve, 
mert az apja nem akarta tovább 
a polgári iskolába járatni s több
ször emlegetett öngyilkosságot 
is. A rendőrség megindította a 
nyomozást felkutatására.

— 48 órás munkahét a ei- 
pésziparÖMD. Az ip irügy i m i
niszter a cipész, a csizmadia és a 
papucsos iparban alkalmazottak 
munkaidejét napi nyolc órában, 
heti 48 ómban állapított meg.

SPO R 1.
Régi idők többszörös bajnoka 

Mohácson.
Az MTE futballszakosztályánál 

nincs megállás, állandó munkában 
van, hogy előkészítse csapatának 
megedződéset a nemsokára meg
induló bajnoki küzdelmekre. Ezt 
a célt szolgaija a vasárnap ismét 
Mohácson tartandó barátságos 
mérkőzés is. Fokozatosan, min
dig erősebb ellenfeleket választ 
ki az M TE vezetősége, hogy a 
csapat mindinkább megerősödjön 
és megszokja az erős ellenfeleket. 
A vasárnapi ellen fel a régi idők 
híres és többszörös bajnoka, a 
Pécsi Sport Club nagyhírű csa
pata lesz. A különböző bajnoki 
beosztások miatt mar régen nem 
szerepelt a PSC csapata Mohá
cson és igy kíváncsian várjuk 
vendégszereplését.

A többszörös bajnok, — ame
lyet az MTE-hez hasonlóan, mar 
megkoptatott az idők foga, — 
számos idegizgató csatát vívott 
Mohács reprezentatív tizenegyé
vel, úgy bajnoki, mint barátságos 
mérkőzésén, a legjobb csapatával 
vonul lel Mohácsra, a barátságos 
megütközésre. Csapatában szere
pel délnyugat többszörös váloga
tott kapusa Hoffmann, aki meg 
most is jó, a két Nagy testvér 
és a Fein dinasztia egyik ifjú  
tagja. A nagyhírű ellenféllel szem

ben az MTE a lehető legjobb 
összeállításban áll ki, amelynek a 
bajnoki küzdelmek megindulása 
előtt, az utolsó hazai barátságos 
mérkőzésen kell megmutatni fel
javulását és igazolni reményünket 
a bajnoki küzdelemre. A mérkő
zés d. u. 1 46 órakor kezdődik, 
mig előtte 1 s4 órakor az MTE 
II csapata az „F  11" csapatával 
tart mérkőzést.

Sporthírek.
— Az MTE csapata ebben a 

in 1 élk Ulözni lesz kény
telen a sérült Németvargát és a
bevonu l D ettkít és Milasint.

— Augusztus 20-án és 23- 
«n valószínűleg vidékre megy az 
M TE, a kötelezett revánsmérkő- 
zéseinek lejátszására.

Napredak — MTE 3 :0  ( 2 : 0 ) .
Nagyiramu, szép játék. 
Nemzetközi. 500 néző.

Biró: Pazaurek.
A hulgár kupagyőztes Club 

Sport f Napredak vendégszerep
lése a hétköznap ellenére is 
megmozgatta a várost és várat
lanul nagy közönség élvezte vé
gig a szokatlanul nagyiramu 
nemzetközi mérkőzést. A nem
zetközi viszonylatban is elismert 
roustschouki bajnokcsapat, 3 
bolgár válogatottal kiállva, meg
érdemelten nyerte a mérkőzést, 
de Mohács jobb csatársorral és 
kapussal váratlanul kétessé te
hette volna a vendégcsapat győ 
zelmét

A mérkőzés előtt vitéz Szönyi 
A'ajos tanácsnok üdvözölte a 
vendégeket és selyemzászlót

O LC S O N !

F É R F I I N G
és fehérneműt, pizsamát, házikabálot, 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 rrá s *1 B e vásá rlás i S ze rv eze t  
ta g ja i ré s z é re  6 havi ré sz le tfize tés -

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitő és dlvatárukereskedo, Ovárosháza.

P O N T O S A N ! G Y O R S A N ! j

Egy ügyfelem részére cirka 4 0 — 50 katasztrálls 
holdas megfelelő épületekkel és lakóházzal biró 
k is b  i r t  o k o t  keresek haszonbérlet céljából 
ÍS 36 . évi o k tó b e r hó l- re .  Elsősorban 

Mohácson vagy a szigeten 

Dr. S zabó  K ároly, 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.
I Legújabb színekben. ELŐTÉT ÜVEGEK. Bármilyen] 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek, 

ékszerek dús választékban.
J S z ív ó s  és R itte r  ó rásn á l, K irá ly  ut 3 4 .1

Órajavltás I évi Jótállással.

adott át, amelyre vezetőjük Ned- 
koff dr. válaszolt és virágcso
korra! kedveskedett. Ezután kez
detét vette a szokatlanul gyors 
iramú játék. Eleinte mindkét 
csapat ideges, de azonnal meg
látszik a bulgárok gyorsas*ága 
és szenzációs labdakezelése. Vál
takozó támadásban, majd némi 
Napredac fölényben, a 20 perc
ben váratlanul gólt kapunk. 18 
méteres szabadrúgást irányítanak 
Horváth kapujára, amit érintés 
nélkül beenged Harri center 
lőtte. A gól után a vendégek 
támadnak, hosszú „ fejesekkel és 
szép keresztlabdákkal. A 30. 
percben pótyagólt kapunk, mert 
a jobbösszekölö Maiiéit a kifutó 
Horváth felett az üres kapuba 
fejel. Az utolsó percekben táma
dunk, de csatáraink lassúak.

A II. félidőben váratlanul az 
MTE bírja jobban az iramot, 
mig a vendégeken fáradtság lát
szik. Így is szép és lebilincselő 
a játék, mert most egyenrangú 
a küzdelem. Mohácsnak számos 
nagy helyzete van, de csatáraink 
eredménytelenek. A 10 percben 
a balösszekötő Nikolajeff 20 mé
terről szép gólt lő. Sötét esté
ben ért veget a játék.

Az izgalmas küzdelmü játék
ban a bulgároknál kitűnő volt a 
a kapus és az ördöngős gyors 
válogatott balszélső. A mohá
csiak legjobbja Kálmán II. jobb
halt.

Felelősszerkesztft:
SAN ANDRÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR
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M O H Á C S I  H Í R L A P 1936 augusztus li...

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.

P i a c i  á r a  h í
Búza ul — 13 60 P 
Zab — — 10 80 P
Rozs u] — 1! 50 P
Árpa ul — — 10.60 P
Tengeri m. lt.70 P 
Bab — — 1 6 .-  P

Cl Aflíí e«y W  fo«at,i fö" 
L L ftU U  de le i koc«i, egy 
ké t fogatú kocsi jó rugókka l, 
egy lószerszám, egy nyereg 
hozzávaló ké t táskával és 

egy takaréktüzhe ly.
Szentháromság utca 27.

K ü I ön bej á r a t  u 
bútorozott s zo b a
1 < I  A  1 > < > 
S zéc h e n y i té r  13 sz.

Eladó
Szent János utca 20. számú 
ház, pekkemencével es üzlet 
helyiséggel, nagy udvarral.

SZABÓ FERENC vasutas.

LU

ÍL

FIG Y E L E M !

Ó rát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

S* i í  B8 <’ S ■ < S 1B áí E
M ohács  Ú jv á ro s h á za .

Javítást, vésést gyorsan és ölesén 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 ze re lé s i anyag kaphatók.

3t==

A Magyarság Néprajza
című 4 kötetes díszmii eladó.

Cím a kiédóhivataíban.

TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki
csinyben és nagyban
L É G O  L C S Ó B B A N

V e s s e  é s  e l a d
mindenféle, használt bútort, 
uj munkát o l c s ó n  vállal
W É B E R  A D A to
asztalos, Horthy M. u. 10. sz'

Nem

T A K J A X  J E X O X E L
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 pengő.
■BMMMMBBMMhdUMSBBU. MII ■■ ■ ■■■■

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

I  I  1 1  I ’  O  1 1 1  S Z O l )  ú  M

k i  h  a  (
k e r e s e k  

lehetőleg különálló házban
n o v e m b e r  I i ó  1 - i - e .

C í m  n  U i u < l ó l i i v u t n l b » u .

Árverési hirdetmény.
H e r c e g t ö t t ő s  k ö z s é g  

a tulajdanát képező községi

k o r c s m á t
és tartozékait 1936 évi szep
tember hó 10-éti délután +
órakor a községháza tanácster
mében tartandó nyilvános szó
beli árverésen 1937. ív! január 
hó I tö l 1939. évi decem ber hó 
31-lg terjedő 3 évre haszonbérbe 
adja. A korcsmához mészárszék 
és hentesüzlet tartozik, valamint 
1 hóid föld, (kert).

Kikiáltási ár 600 pengő, bá
natpénz 100 pengő. Vidéki ár
verezők vagyoni viszonyaikat új
keletű vagyoni bizonyítvánnyá 
igazolni tartoznak.

Egyéb feltételek a hercegtöt- 
tősi körjegyzői hivatalban a hiva
talos órák alatt megtudhatók.

Hercegtöttős, 1936. augusztus 
hó 12én.

K özség i E lö ljá róság

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

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

MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

Prldr’ch Osik&r könyvnyomdája, Mohács.
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