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Igen. nyugat bástyája volt | 
ez a kis ország Kőszikla, | 
íme d . > tgő tenger part- 
j,.ra ti ltottak, hogy feltartsa 
a romboló hullámokat, hogy 
megvéd? a kultúrát, a hala
dást, a jólétet — másoknak. 
Mennyi vér folyt el ezért, 
hány életet sirattak meg az 
anyák, mennyi vagyon pusz
tult, mennyi érték veszett el 
— másokért. Hányszor vol
tunk rabiga alatt, hányszor 
volt más az úr, a kínzónk, 
a nyomorítónk, pusztítónk. 
Hányszor vitték el napok, 
percek alatt a dolgos magyar 
kéz becsületes szerzeményét, 
niu'-;a;a jutalmát — mások!

Nyugat bástyája c in é t  
kapruk ezért. Ez volt a fi 
zetség. ez volt minden, de 
ez se r i sokáig, mert ezt i; 
ef: ejtették, oh de könnye', 
Tr n-jnban . . .

Ezt a országot, régi nagv- 
sát régi határaiban vé- 
de.uiire, saját magi es má
suk megv édésére fór nálta 
föidr.i; -. Kárpátok koszorúja, 
nagy vizek ta tea vette körül, 
csak védekezésre teve alkal
massá, szinte kizárva a tá
madó gondolatokat is a kóz- 
beoieit nemzetből. Nem is 
ha tottunk mi senkit, minket 
tá r. .o k. A magyar honvéd 
csa„ a hónát védeni tanulta, 
a magyar hősök, csak a ma
gyar földet oltalmazták min
d ig  es mindenkor az ezer 
e zter.dő viszontagságain be
iül. És ha néha voltak is 
hód ;c ink, micsoda kis terü- 
lelesiől voit szó mindössze 
a uepek nagy tengerében 
Kis nemzet kis álma!

Mohács fogadott ünnepén, 
augusztus 29 én ezek a gon
dul; tok tódu nak elő a múlt 
sok emlékei közül. A múlt 
ai ya azonban a jelenre is 
rafexszik s néha úgy érezzük, 
n i itna minden borzalmával 
it t  kísértene.

Odakint sötét felhők tor
nyosulnak s vannak percek, 
amikor annyira elborítják az

hatsS^asgai.
eget, hogy minden élő re
megve várja a vinar kirob
banását. Hatalmas erők üt
köznek össze a diplomácia 
szobáiban, Gént zöld asztalá
nál. Érdekek harca, elvek 
viadala s pillanatnyikat: nem 
lehet tudni melyik az erősebb, 
melyik a hatalmasabb, melyik 
mozgatja meg jobban a nagy 
tömegeket.

É? — 193G augusztus
29 — ebben a harcban ott 
all a közepéi a kis Magyar- 
ország. Keletről Nyugatra át
csapva pus' ti'ó láng dúl a 
népek között. Ember ember 
ellen küz. eddig elvben, ma 
uár feyverre', ha’ó’.tnsz- 
togató borzalmas eszközök
kel a kezében. A harcok kö
zött nagy nemzetek állana'-; 
teljesen te . le  -üíten. minden 
pillanatban készen arra, hogv 
beavatkoznak. És akárhonnan 
is indul el a harc, bár nely 
irányból és pár ne y célbei 
is ketdődjön, a ki- magyar 
nemzet feje fűlött csapnak 
át a lángok s ugyerezzük, 
nem tud.uk kikerülni, hogy 
magukkal re ragadjanak. Az 
utolsó évtizedek törtére, ese
ményei azt mutatjuk, hogy 
nett tudjuk elkerülni sorsun
kat, hogy a Kelet és Nyugat 
összecsapásánál ne legyünk 
részesek a harcban.

A mohácsi csata mai 
410 ik évfordulóján azonban 
lelkünk vég.e fut a történel
men s összeállítva annak 
eseményeit a manak azt a 
tanulságot nyújtja, nogy a 
védőbástya szerepéből elég 
volt. Sok magyar vér folyt 
mar mások érdekében, sok 
magyar élet hiába veszett el 
a csatamezőkön, sok vagyo
nunk, kincsünk elveszett 
hiába. A sorsot nem lehet 
elkerülni, mert nem mi irá
nyítjuk, de azt le kell szegez
nünk, hogy ez a nemzet 
többet mar hiaba nem vérez- 
het, ez a nép mar több ál
dozatot másokért nem hoz

hat. Ha áldozni, ha küzdeni 
kell, akkor ara legyen! Ez 
a/ ar csas egy lehet: Nagy

X X X  X X  X X X X X X X X X X X X  X  X X  X  X  X  X  X

A városi villamosmű egész hálózatát 
át kell építeni záros határidőn belük
A Király és Horthy Miklós úti vezeték építés helyszíni be
járasa. — Az iparügyi minisztérium kiküldötte az egész há

lózatot felülvizsgálta.
A Horthy Miklós és a Knály 

ut villamosvezetékének átépítése 
a beadott felebbezés folytán ké
sedelmet szenved azonban az 
elmúlt héten ismét egy lépéssel 
jutott < Öbbre ez a fontos ála a 
kilás. Az illetékes hatóságok és 
műszaki tényezők kiküldöttei 
h tlyszn i bejárást tartott k, amely 
re az összes erdekei.ek meg 
voltak hívva A bizottság veze 
lője Lcilfínyi iparügyi kir. főmér
nök volt, a pósta részéiül Obetn- 
do'/et kir. főmérnök és Rabb 
műszaki főtiszt, a vármegye ré 
széről Jidy  Endre másodföjfgyző 
és Petitek Lasz ő Varmegyei 
szakértő ve lek részt a helyszíni 
óejáiáson. Az átépítést minden 
érdekelttel közölté* s m ndössze 
egy telebbezest adtak b. eliene, 
azonban ez is tévedé-en alapszik 
m ert a k ifo g á s o lt tetőlaitót amúgy 
sem akarlak felépítem, az érdekelt 
háziulajdonos liázara.

Az iparügyi miniszter kikül 
dö te bizonyos ír ódositások 
mellett az ép tési engedélyt azon
nal meg is adta A n cdositás 
az, hogy a Br Eötvös utcán 
sern lesz pr.mer vezeték hanem 
a primer vezeték írre l a szakasz 
ról is a Király ut déli olda án 
kábelben lesz ltfe*letve.

Az ipatügyi miniszter ezt az 
alka mát felhasználta és bejáita 
az egész város elosztóvezetéket 
és felülvizsgálta az egesz háló
zatot. A felülvizsgálat ered iné 
nyekepen a

varos záros határidőn 
beiül kénytelen les: az 
egesz hálózatot átépítem, 
mivel ez nem felel meg 
a keieskedelmt miniszté
rium áltál kiadott szab
ványok.

Ilyenek például, hogy a pri 
mervezeték 3100 voltos összes 
harangszigetelői nem felelnek 
meg s ki kell cserélni. A szige
telő vastartó helyebe vaskengye 
leket kell alkalmazni. Ahol a 
primer vezeték a sekunder veze

M igyarország, enélkül nincs 
áldozat, e,léikül megmoz
dulni se n szabad!

tékkel közös oszlopon ha'ad, ott 
a szekundervezetéket a primer 
vezetéktől egy méter távolságra 
kelt helyszíni. A összes csatla
kozó vezetékeket szigeted veze
tékre ke'l átépíteni s ugyanígy 
az összes telefonvezetékkel való 
kereszteződéseket szintén szige
telt vezetékre kell átépíteni. Ezen 
utóbbi két munkát azonnal kell 
végrehajtani, míg a többi na
gyobb átépítésekre a miniszté
rium, valószínűleg, p ír évet fog 
engedélyezni.

Az elrendelt átépítések magya
rázta az, ho ;y a város villamos 
elosztó hálózata még 1905 ben 
épült, amikor még nem voltak 
elektromos szabványok. Azó'a 
életbelépett az energiatörvény, 
a nely úgy rendelkezik, hogy az 
ország egész területén, minden 
városbrn át kell építeni a regi 
elektromos vezeték hálózatokat 
a Magyar Elektrotechnikai Egye
sület által megállapított bizton
ság szabványoknak megfelelően, 
mely .szabványok megegyeznek 
a német ilyen érte'mű szabvá
nyokkal. E,által a vezeték úgy 
az energia szo’gáltatás, mint az 
éietb ztonság terén sokkal foko
zottabb követelményeknek felei 
meg s ily értelemben lesz át- 
ép tve a mi elő ztó hálózatunk is.

Az iparügyi minisztérium fenti 
rendelkezése azonban anyagilag 
eiő=en megterheli majd a városi 
s azt jelenti, hogy a villamosmű
nek több éven at nagyobb ősz- 
szeget kell befektetni ezekbe a 
munkálatokba A vil'amosmű ed - 
dig a háztartási alapnak adott 
at tekintélyes összeget minden 
évben, ez természetesen csök
kenni fog az áta akiiási, átépítési 
mun álatok költségei miatt. Ez
zel szemben azonban az elérendő 
éietb,ztonság áll, mert a váios 
polgárainak életet vagyonát védi 
meg a modernebb, megfelelőob 
háózat.

A rendelkezés alapján elkészí
tendő tervek és javaslatok a kép
viselőtestület elé kerülnek.

tud.uk
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Mikor épül méltó 
emlékmű a Cselepatak

mellé?
Mohács városa ebben az évben 

410 ik évfordulóját üli meg a 
a mohácsi csatának, amely tö r
ténelmünk egyik legsúlyosabb 
eseménye volt A nagy csatának 
méltó emlékműve készül az épülő 
fogadalmi temp'ommal, amely 
nagyságával, kivite ével minden
képpen kifejezi majd a nemzet 
megemlékezését.

Semmiképpen sem mondhatjuk 
azonban ma már méltó emlék
műnek a Cselepatak partján álió 
emlékoszlopot, amely tulajdon 
donképen II Lajos király halá
lának helyét jelöli és örökíti 
meg. Egyszerűségével, kicsisé
gével nincs arányban azzal a 
történelmi ténnyel, amelyet meg
örökíteni akar.

Azt hisszük, közfelfogást feje 
zünk ki, hogy az épülő fogadalmi 
templommal kapcsolatban. a 
Cselepatak partján is megfelelő 
emlékművet kell felállítani. A tra- 
gikusvégü II. Lajos király halála 
helyére a mainál szebb, nagyobb 
és kifejezőbb emlékműnek kell 
kerülnie.

A Mohácsi hí rlapban egy Íz
ben volt erről szó és — véle- 
ményürk szerint — megfelelő 
ötlet volt az, amely nagyobb 
emlékoszlopot kíván felállítani 
egy liget között, mégpedig a 
Cselepatak torkolatánál, a Duna 
partjának kiemelkedő partján. Ez 
a hely a jelenleginél azért jobb, 
mert kikerül az ott épü t kis há
zak közül és teljesen külön ál
lana. Ez a rész magasabb a Duna 
partjának többi részénél, szinte 
íelkinálkozik tehát erre a célra 
A történelem szempontjából sem 
lehetne kifogásolni, hiszen a je 
Sen’egi emlékmű helye is csak 
feltevés, hogy körülbelül ezen a 
részen történhetett a tragédia, 
néhány száz méterrel távolabb 
vinni az oszlopot a vélt helytől, 
nem változtatna semmit sem. 
Ezzel szemben, megfelelő keretbe 
állított nagyobb emlékoszlop a 
Duna partján, messziről hirdetné 
a gyászos helyet s úgy az or
szágúiról, mint a hajókról már 
messziről észrevehető lenne.

Nem mondjuk ezzel, hogy ez 
az egyetlen mód lehetséges csak, 
•ehetnek ennél jobb megoldások 
is. Ha már a mostani évfordu
lóra nem készült el. a jövő évig 
elegendő idő lenne gondolkodni 
és megvalósítani megfelelő meg
emlékezést. Gondolunk például 
országos pályázatra, amely eset- 
eg még jobb megoldást hozna. 

Szívesen veszünk hozzászólást 
is, mert azt szeretnénk, ha a jövő 
évre, amikor a fogadalmi temp
lommal kapcsolatban is nagyobb- 
szabású ünnepély készül, már 
megfelelő emlékmű várná az ide 
géneket a Csele partján is I

—  Kedvezm ényes utazás 
£ud?pestre . Az őszi lakberen
dezési vasárra ulazóK részére 33 
w,0 os utazási kedvezményt enge- 
delycztek úgy a hajón, mint a 
vasúton. A kedvezmény igénybe- 
viteléhez szükséges igazolvány 
2.20 1 árban az Ipartestületben 
kapható.

Mohács varos iparossága lá togatása  
a pécsi ipari bem utató kiállításon.

Az iparosság nagy számban vesz részt a látogatáson.
Jelentkezni meg mindig

Pécs város iparossága a Pécsi 
Ipartestület 50 éves fennállásának 
évfordulóját méltó keretben üli 
meg. Ez alkalommal nagyszabású 
ipari bemutató kiállítást rendez, 
amelyen Pécs város ipara vonul 
fel s bemutatja készültségét, tu
dását A kiállítás előkészítésén 
már hosszabb idő óta dolgozik 
a rendezőség s az méltó lesz 
Pécs vámsához és a kiváló pécsi 
iparossághoz. A fővédnöki tisz
tet /özsef főherceg vállalta, a fő
védnökök sorában olt van még 
Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter, Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter, I ’écs város or-zag 
gyűlési képviselője, Zichy Gyula 
gróf kalocsai érsek, Virág Ferenc 
megyéspüspök s még sokan a 
város és a vármegye vezető fér 
fiaiból

A kiállifást ünnepi keretek kö 
zöll augusztus hó 29-én délben 
nyitják meg.

A kiállításra Mohácsról nagy
számú iparos küldöttség készül 
elmenni, miután azonban augusz
tus 29 én Mohács város fogadott 
ünnepe van, nem a megnyitásra 
hanem másnap, vasárnap men
nek Pécsre. Az Ipartestület kez
deményezte a pécsi kiállilás meg 
látogatását, erkölcsi kötelességé
nek érezve, hogy a mohácsi 
iparosság minél nagyobb szám 
bari vegyen ezen részt s ezzel 
visszaadják a pécsiek látogatását 
akik 100 tagú küldöttséggel Iá 
togatták meg Mohács városát 
1926 bán A pécsiek egyébként 
is minden mohácsi iparos meg
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Emelkedő munka érek 
melleit, megszűnt a

munkanélküliség,
Az idei tavasszal Mohács vá 

rosa nagy reményekkel nézett a 
nyár elé. Középitkezés, közmunka, 
különfé e tervek állottak megva
lósulás előtt, amelyek az egész 
városra kihatással kellett, hogy 
legyenek.

Ezek a remények ebben az 
évben teljes egészükben valóra 
is váltak. Több helyen érdeklőd
tünk abban az irányban, hogy 
miképpen vannak foglalkoztatva 
a munkát várók s örömmel hal
lottuk, hogy

Mohácson ma egyáltalá
ban nincs munkanélküli.

Az egyik cég főnöke panasz
kodott, hogy nem kap elegendő 
munkást. A napszám a cégnél 
1.60— 1 80 P s állandó foglal 
koztatásrói van szó, amely egész 
évben munkát ad s mégsem tud 
kapni munkást.

Megtudták, hogy a munkabé
rek is, a kömüvesiparban történt 
bérminimálás folytán emelkedtek. 
Az 1 P 80 filléres napszám a 
legkisebbek közé tartozik, mert 
a munkások, miután a kőműves- 
iparban 2 P 60 fillérben mini

lehet az Ipartestületen.
mozduláskor szép számmal Iá 
fogatnak el s Így feltétlenül illő, 
hogy a pécsiek ünnepén a mo
hácsiak kellő számban legyenek 
képviselve

Az Ipartestület által kiadott 
köröző ivet eddig mintegy 30 
mohácsi iparos irta alá, de szá
mítanak ennél sokkal nagyobb 
számú érdeklődésre Jelentkezni 
még szombaton is lehet s az 
Ipartestület ezúton is felhívja az 
iparosokat a jelentkezésre.

Az iparos küldöttség vasárnap 
reggel indul s résztvesz a Pécsi 
Ipartestület jubiláris díszközgyű
lésén, amely vasárnap délelőtt 
lesz Az ünnepi beszédet 
Makay István Pécs város h. pol
gármestere mondja.

Ezen a napon egyébként a 
pécsi iparosság még egy egye 
sülése tart jubileumot. A pécsi 
ácsiparosok és ácssegédek ön
segélyző egyesülete érte el eb
ben az évben fennállásának 50 ik 
évfordulóját s együtt ünnepel 
Pécs Ipartestületével.

Mint a pécsi lapok Írják a k i
állítás igen szép és értékes lesz 
s érdemes megtekinteni. A pécsi 
iparosság mestermunkákkal vesz 
részt a kiáhitáson s igy minden 
iparosnak tanulmányt is jelent a 
kiállítás meglátogatása.

A mohácsiakat Schmidt Lajos 
ipartestületi elnök, országgyűlési 
képviselő vezeti s az Ipartestület 
többi vezetői gondoskodnak ar 
ról, hogy a mohácsiak minden 
érdemes látnivalót megtekinthes
senek.

málták a napszámot, most mind 
ennek megfelelő munkabért kér 
nek s megközelítőleg meg is 
kapják.

Foglalkoztatva vannak a me
zőgazdasági munkások is A 
munkapiac, amely azelőtt regge
lente mindig tele volt munkát 
keresővel, most üres, ami azt 
jelenti, hogy a gazdák mind fel
veszik a jelentkező munkásokat.

Érdeklődtünk az Ipartestület
ben is a kisipar foglalkoztatásé 
ról, ahol szintén megnyugtató 
feivilágositást kaptunk. Bár a ta
vasszal nagyon sok műhelyben 
nem volt munka, most hasonló 
panaszok nem érkeznek. Az ipa
rosok mind dolgozna*, mindnek 
van munkája s újra a munka 
zajától hangosak a műhelyek.

Az építkezéseken kívül termé
szetesen a jobb mezőgazdasági 
árak is befolyással vannak erre. 
A közmunka és az áremelkedés 
mindig kihat minden foglalkozási 
rétegre. Nagyon sokai jelentenek 
a munkabéremelkedések is, mert 
kisemberek bérének emelkedésé
ről van szó, amely az utolsó 
fillérig közforgalomba kerül és 
életet, munkát ad más kategó
riáknak is.

Ha a nyár hosszú lesz, remél
hetőleg a tél nem fog o ’yan 
gondot jelenteni, mint az elmúlt 
években, amikor a munkanélkü
liek reménytelenül várták a telet.

Ha a téli kenyér teljes egészébe, 
nem is lesz meg, mindenese;-, 
könnyebb lesz a helyzete a ló 
embereknek, mint az e!mu* 
években s az inségmunkáv,) 
megszűnik az évek óta kiabáő 
téli nyomorúság.

Nyári levél Bécsből.
Ragyogó napsütésben köt ki 

a „Saturnus" gőzös a bécsi ha. 
jóállomáson Az utasokat a zö'd'. 
zubbonyos, gummibotos rendőr 
a vámvizsgálathoz utasítja.

Túlesve az osztrák vá-nvizj. 
gálaton, az állomásról kijövet 
egy plakát állítja meg a iirókelőt 
„Friede mit Deutschlatid' Tehát 
béke Németországgal. Ez azon
ban még nem jelenti azt, hogy 
a rendőr el ne kobozza azokat 
a német lapokat, amelyek vészé 
lyeztetik a békét. Az idegen csak
hamar rájön, hogy ez a béke 
nagyon is beteg, hiszen amint 
egy osztrák mondta, Ausztria 
lakósságának legnagyobb része 
nincs egy véleményen ',a mai 
kormányzattal, amely csak a leg
szigorúbb karhatalommal tartja 
pozícióját. Természetesen a fel
színen legalább is tompítják a 
mai feszült politikát helyzetet, A 
városháza kapujában kedélyesen 
társalog a fegyveres őrség. Egy
szerre becsukják a személykapu
kat, a kocsikapu szárnyai szét
tárulnak s már be is siklik egy 
hatalmas fekete Graeftl Stift autó. 
Néhány irattáskás úr kiugrik a 
kocsiból s szalad fel a lépcsőn 
az emeletre. Az ajtókat újra 
szétnyitják, az őrök tovább be
szélgetnek.

A Valerlandisches Front ma 
az egyedüli hivatalos párt. Hogy 
őszintén s az, arról azt hiszem 
lehetne vitatkozni. Mindenesetre 
a külszín ezt mutatja. Do'lfuss 
halálának második évfordulóján 
hatalmas ünnepséget rendezlek 

; a Heidenplatzon, a Burgkapunál.
Zászlóerdő a'att felvonultak az 

I összes társadalmi egyesületek 
J és fegyveres alakulatok Vájjon 

meg fogják e ugyanígy ülni a 
harmadik évfordulót is? Talán 
még a legitimistáknak áll legjob
ban a szénájuk. Az ünnepélyre 
is felvonultak, fekete-sárga zászló 

! alatt. A Lerchenfelder strassen 
egy régi sárga házban kiá Irtották 
a Habsburg család emlékeit, ké 
pékét, ruhákat, apró tárgyakat.

! Az adományokból I Ferenc Jó- 
- zsef szobrát akarják felállítani, 
j Érdekes, hogy Becsben nincs 
j szobra Ferenc Józsefnek. Pedig 

a mai Bécs sokat köszönhet
neki.

Szembeötlően egyszerűen öl- 
j tűzkődnek a bécsiek A pesti 

elegancia után furcsán hatnak a 
j tirolinadrágos, csupasz lábszára 
j bécsiek. Megjegyzendő, hogy 

öregek és fiatalok egyformán 
, hordják. Tiszteletreméltó öreg

urak éppúgy viselik, mint a 
pékinasok, vagy egyetemi hall
gatók. Feltűnő az uniíormisos 
ember elenyésző száma. Katona
tisztet napszámra nem iát az 
ember, csak szolgálatban viss < 

j az egyenruhát, A mai politikai 
j helyzetre jellemző, hogy az egye- 
1 tem épületében rendőr posztói. 
( A két év előtti zavargások miatt 
í az autonómiát felfüggesztették,
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A bécsi ember fegyelmezett, 
zárkózott, de lekötelezőén udva- 
rJS A rendőr a világért rá nem 
szó!na a járókelőre, amiért a t i
los lámpa mellett átmegy az ut 
testen. Ha van hely, miért ne 
menjen? Az autók a legnagyobb 
sebességgel hajtanak, de nagyon 
ináznak a járókelőkre. A so f
őröket nagyon szigorúan bűn-

' Az óriási forgalmat az idegen 
turisták is szaporítják. Ma láttam 
a .Mariahilferstrassen egy autó- 
cart, tele volt japánokkal. Szegé
nyek, nem a legkellemesebben 
érezték magukat, a bámészkodó 
utcai sokadalomban.

Nagyon érdekelt, hogy mit 
tudnak rólunk a derék osztrá
kok a gulyáson és a paprikán 
kívül. Egy bécsi tanárjelölttől 
érdeklődtem, hogy mit tud a 
magyar irodalomról. Hát bizony 
nagyon szomorú dolgokat tud 
tam meg. Petőfit sem ismerte s 
egyáltalán nem tudóit irodai 
műnkről semmit. Iskolában nem 
tanítanak róunk, csak történelmi 
szempontból (körülbelül úgy, 
mint nálunk a törökökről).

Fel ét énül meg kell említenem 
azl a lekötelező udvariasságot, 
amellyel az idegen lépten nyo
mon találkozik itt Bécsben. Mert 
bármilyen legyen is a jelenlegi 
politikai helyzet, az csak ideig
lenes lehet. A bécsi polgár ke 
délye azonban hosszú évszáza 
dók leszűrt bölcsességét sugá
rozza a jövőbe is.

Állok az öreg Szent István 
dóm előtt a szemerkélő esőben. 
Egy rikkancs kiáltja ütemesen: 
Teiegraf nachlausgabe, Te'e- 
grááaf! — Szegény, rongyos 
ruháju asszony közeledik felém, 
kezében levelezőlapokal. Amikor 
elutasítom, elkezd könyörögni, 
hogy otthon gyermekei vannak. 
Veszek tőle egy lapot s ő hálá
san megköszöni a 10 garast.

Becs is megérzi a háborút s 
főleg a békét. Az 50 milliós fci- j 
rodalom fővárosából egy kis 6 
milliós otszág fővárosa lett. Ezt 
a változást főleg a gazdasági 
helyzet mutatja.

Nézegetem a régi egyetemet 
s a Maria Terézia által alapított j 
Akadémiát. Megszólítok egy 
öregasszonyt s megkérdem tőle, 
most mire használják ezt az el
dugott, gyönyörű barokk épüle
tet Kérdésemre nem tud felelni, 
ehelyett megkérdi tőlem jó ma 
gyarsággal, nem vagyok-e ma
gyar Aztán elmondja nagy bő
beszédű réggel, hogy 58 éve 
lakik Bécsben, de Vasmegyében 
született. Végül egy si linget kér 
Adományokból tengeti életét. 
Állítólagos vagyonát hadiköl í 
CSÖnbe fektette. Gnál Endre.

Rekord-termés várható  tenge
riben, burgonyában répában.

A Földművelésügyi Minisztérium 
legUitfcb: termés jelentése meg
élő in  azt, amit különben úgy is 
tudtunk, hogy a jó közepes, sőt 
kitur.ó kalászos termes mellett a 
kapásokban rekordtermésre szá
míthatunk. Míg más esztendőben 
Vagi a szemesek, vagy a kapá- 
£<J>- termése volt csak kielégítő, 
étken tz  évben az ország leg
több részén az összes termények 
Jól űzettek. A gazdáknak lesz -

miből pénzelniük, jó l meg kell 
azonban gondolni, hogy az ez 
évi jövedelemtöbbletet milyen 
hssznts befektetésre fordítsák

A kedvező nyári időjárás, az 
aránylag sok csapadék, a kapá
suk fejlődésit rendkívül elősegí
tette. Míg más esztendőkben 
nyenkor nedvesség hiányában a 
tengeri, a burgonya, a r.pa, mar 
lassa; kent befejezi fejlődését, ad
dig ezidén e növények még szé
pen diszlenek és m íg sokat fej
lődhetnek. Ez a termés nagys.r 
gara természetesen kedvező ha
tással van, azonban c növények 
betakarítását kitolja egyrészt a 
tenyészidő meghosszabbod-isav rí, 
másrész*, nu rt a nagymennyiségű 
kazásnöverty betakarítása is em

Helyszíni tárgyalás a rendőrségi 
épület felépítéséről.

Elkészüli a végleges elrendezése a hivatali helyeségeknek.
Szerdán délelőtt Mohácsra ér

kezett Élidssy Sándor dr. vidéki 
rendőrfőkapitány Mártey Sán
dor rendörtanácsos kíséretében. 
A vidéki főkapitány dr. Margi- 
tay Lajos polgármester, Pam- 
Zé'zytr János rendőrkapitány, Vitéz 
Szőnyi Alajos és Fehérvdry Ist
ván tanácsnokok bevonásával a 
helyszínen megtárgyalta az épí
tendő rendőrségi epület ügyét 
A tárgyalás legfontosabb részé, 
hogy a városháza és a posta
épület negyedik satkán építendő 
sarokületben elfér-e rendőrség?

A megbeszélések egész napon 
át folytak s ennek során végle 
gesen megtárgyaltak a hivatalos 
helyiségek elhelyezését. Eszerint 
az emeleti részen a folyosóról

—  A c re d is ta k  figye lm ébe. 
A Credo elnöksége ezúton érte
síti a tagokat, hogy augusztus 
30-an délután 4 órakor a Legény
egyletben rendes gyűlést tart 
Előad Tihanyi János plébános. 
A gyűdi zarándoklat szép ember 
6 én reggel indul oda es este 
érkezik vissza. A zarándoklaton 
való részvételi dij vonaton 2 P 
44 f. Külön autóbuszon 30 sze
mély jelentkezése esetén 4 P. A 
zarándoklaton nők is részt- 
vehetnek. Jelentkezni lehet a 
két plébánia hivatalban és dr. 
Bartók Lajos v. aljegyzőnél, a 
varoshazán. A részvételi dijakat 
szeptember 4-ig előre kell befi
zetni.

— Orvost hir. D r. Horváth 
litvá n  in. k ir ezredorvos kü.- 
földi tanulmány útjáról hazaérke
zett és rendelését újból megkezdte.

— Halálozás. Hamberger Fe
renc kereskedő, életének 72- evé
ben, folyó hó 21-én meghalt. 
Vasárnap temettek el nagy rész
vét mellett. Az elhunytban Kecs 
kés Lajos polgári iskolai helyettes 
igazgató felesége édesalyjat gyá
szolja, a gy ászban Setényi, Her- 
genröder és Várossy csaladok 
osztoznak. A gyaszbaboru.t csa
lád iránt városszerte mély részvét

bert, állatot egyaránt huzamosab
ban igénybe fog venni.

Ennek hátránya lesz, hogy ka
pások után következő ősziek ala 
a talajt r.em tudjuk majd kellőké
pen és idejében e.őkesziteni. A 
talaj rém  fog beérertni és ezért a 
vetések csiranövényei nem talál
nak a talajban e'egendő mennyi 
ségtl könnyen fölvehető növényi 
t-panyagot. Ezt annal kevésbé 
találhattuk, mert a kapások nagy
termese minden rendelkezésre 
tiltó növényi tápanyagot nagy 
termésükhöz felhasználnak. Ebből 
az elgondolásból is fontosnak lat-
zik, hogy az őszi kalászosokat 

eziden műtrágyával külónösképen 
ellássuk Erre meg van a m d, 
a jó termésből telik műtrágyára is.

nyílva egy előszobája és egy 
szobája lesz a kapitányság ve 
zetőjének. Meiléjekerül a beje 
lentő hivatal, azután sorra a ke
zelő szoba, a kihágást és a 
büntető előadó szobája és a 
detektívek. A fö dszintre kerül 
az őrszemélyzet, amelynek helyi 
ségei az egész földszintet elfog
lalják. Az örsze nélyzet tartaléka 
az alagsorba jut. Ide kerül a 
raktár, a fa és szénkamra és a 
fogdák, beosztva férfi , női-, fiú
éi leányfogdára. így aztán síké 
rült minden helyiséget elhelyezni 
megfelelő nagyságban.

A vidéki főkapitány másnap, 
csütörtökön délelőtt utazott el 
Mohácsról.

nyilvánult m-g. — K/osics Sa . 
dorne sz. /akovácz Etel, ele n k 
63-ik cveben, folyó hó 22 en el
hu ny t.' Hétfőn délután volt a te 
nietese, amelyen sokan kisérték 
utolsó útjára. Halálai fér,e, leány a 
Kolos l.ona po.garr isko.ai tanár, 
fia Be a kereskedő, a Varga csa 
lr-d es széleskörű rokonság gya- 
szóljak.

— Franciaországi m agyar 
egyesület ju b ile u m a . A Rou- 
barx. Szent tstv.m Kór folyó hó 
23-. il erte el alapitasanak 10 
eves évfordulóját. Ezen a napun 
műsoros előadással ünnepelte 
meg a nevezetes évfordulót. A 
műsoron színdarab, nragai,szamok 
szerepeltek s a megnyitó besze
det Uhl Antal fod-iik  mondotta. 
A nregyar egyesület működésé a 
magyar érzést es a hazaszeretet 
tartja ébrén elszakadt magyar
jainkban s ezert további műkő 
desehez sikert kívánunk.

— Adomány Wáriagyüdnek. 
Lohásza Margit Kispest, 5 pen
gőt adományozott kiadóhivatalunk 
u jan Mariagyüd részére. Az ősz- 
szeget rendeltetési hc-Iyere juttat
tuk.

—  Já rm ü ve k  k tv .lá g itá sa  
A rendőrség a korábbi alkonyat- 
tal kapcsolatban figyelmezteti a 
kocsi-, kerekpár- es egyéb járm ű
tulajdonosokat a kivilágítás köte
lezettségére. Szürkületkor, illetve 
a közvilágítás megkezdésekor 
minden járművet ki kell Világítani, 
mert az ez ellen mulasztókat k i
halási eljárás alá vonjak,

— Mohácsi lovászok Kapos
vá ron  Kaposvár városa ünnepi 
nap,>ka‘ rendez szeptember hó 
6—7—8 an, amikor országos lö
vészverseny is lesz. Kaposvár 
meghívta a Moh .esi Polgári Lö
vészegyesületet is, amely értesü
lésünk szerint résztvesz a verse 
nyen. A oda- és visszautazásra 
kedvezményes 50 százalékos uta
zási lehetőseget biztosítottak. Je
lentkezni lehet dr. Bartók Lajos 
városi Ajegyzőnél.

— Köszönet nyilvánítás A 
Baranya varmegye .László" kór
házban működő .Keresztes Nő
vérek* halas köszönetét monda
nak elsősorban a .Szent Ferenc* 
harmadrendje fáradhatatlan buz- 
gósflgaból megtartó t tombola já
ték jövedelméből a kápolna föl
szerelésére adott 133 P. 83 fiit. 
adományért, úgyszintén mind
azoknak akik eddig akar pénz
be,.. vagy a yagi támogatásban 
hozzájárulni szíveskedtek.

— Nem b o ru lt fe l Z e itvoge l 
v . lo r lá -a . Egy pécsi lap nyomán 
mull szamunkban azt irtuk, hogy 
Zeitvogel Vilmos egy hollandi 
fiatalemberrel vitorlás csónakon 
indult hoJand Indiába s közben 
viharban felboru't a csónakuk. 
Mint a csalad részéről örömmel 
en sülünk, a hir nem felel meg 
a valóságnak s világjáró foldink 
j-lcnleg útban van csónakon 
Bombayba s a legjobb egeszseg- 
nek örvend.

— A kórházép itke tés fe lü l- 
v .zsgá la ta . Tischer Béla, Bara-
nyavarmegye alispánja, dr. H al 
József varmegyei tiszti főorvos 
kíséretében szerdán .Mohácsra ér- 
k zett s dr. M argitay  Lajos 
polgármester bevonásával meg
tekintette a kórházi építkezést. 
Az a.ispan uiazasanak célja an 
nak niegallapitása v o ., hogy el- 
ktszül-e az idén az építkezés?

I Jelonleg meg igen sok munka 
van hatra. így a központi tű és, 
a vízvezeték, a villanyszerelés 
munka.etai stb. mindez sok idol 
igényét. Az alispán azonban re
méli, hogy sikerül mégis még a 
lei beállta el itt befejezni a k ibő
vítési munkaiatokat s atad.ii 
rendeltetésének.

— Mohácsi országos céllövő 
bajnok. Vatai Vattay Elemér 
Mohácsról Oönyübe költözött 
gyógyszerész, a cellövő sportban 
kimagasló eredményeket ért el. 
Vattay csak az idén kezdett 
gyakorolni s Oyörgyszentivanon 
aranyérmes I. dijat, üyörben I. 
dij, aranyplakettet nyert s most 
a Szent István napi céllövő 
versenyen, Budapesten csoport
jában országos bajnokságot 
nyert aranyéremmel és tisztelet- 
díjjal. A szép siker mohácsi 
sportkörökben általános örömet 
keltett,

—  A m ohácsi m ag ya r bős- 
ré ta  Budapesten. Augusztus hó 
24 es 25 en a mohácsi magy ar 
bokréta Budapesten a Városi 
Színházban szerepeit. A bokréta 
lü  taggal, Schneider Lajos igaz
gató-tan.ló vezetesevel jarta meg 

j Budapestet. Ltjának és szerep- 
I tesenek eredményéről lapunk ko

rai zarasa miatt, jövő szamunk
ban közlünk tudósítást.

— Vásár áthelyezés. Az alis- 
| pán engedte, hogy Nemetbóly 

község szeptember 7-rki országos 
vásárját szeptember 9-en tart-

: hassa meg.
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— Szeptember 8 án kezd a 
Kam ata színház. Megírtuk, hogy 
Vitéz Bánky Róbert szintársula 
tával prózai előadás sorozatot ad 
szeptember a színkörben. Az elő* 
adások kezdette azonban nem 
szeptember 3, hanem szepte n- 
ber 8 lesz. Ugyanis a társulat 
előbb Pécsre megy, ahol egy 
hetet tölt s miután a Fodor tár
sulatának előadásait legalább egy 
hónappal kell megelőzni, igy a 
pécsi előadásokat most kellett be
állítani. Vitéz Bánky, Bemard 
Shaw .Nem lehessen tudni” c 3 
felvonásos szatírájával kezdi meg 
előadásait. A további műsoron 
.K'enyérkereső” .Szerelmi ABC” 
„Ha akarnám” .Gyógyszerész ur“ 
stb. szerepelnek. A társulat kiváló 
művész gárdával jön és bizonyára 
irodalmi nívójú előadásokkal szó
rakoztatja a varos müértő kö
zönségét.

— A tom bo la  jövede lem  szét
osztása A Szent Ferenc III. 
Rendje nemregiben rendezett 
tombolája 535 P 31 fillér tisz'a 
jövedelmet hozott. Az eredmény 
nagy összege mutatja a legjubbar, 
hogy a rendező hölgyek mennyi 
munkát, agilitást fektettek a ren
dezésbe. Elismerés és dicséret 
illeti érte az összes tevékenyke
dőket, A jövedelmet egyébként 
úgy osztják meg, hogy annak 
felét a püspöktemplom, negyed
részét a korházi kápolna, negye
dét pedig a szegénygondozottak 
céljaira fordították.

— Tanévnyitás az állam i 
p o lg á ri isko lában. Az állami 
polgári fiú- és leányiskolában a 
tanév megnyitásának rendje a 
következő: szeptember 3 én ja 
vító- és pótlóvizsgálatok, 5-én 
és 7-én beiratások, 8-án a tanév 
ünnepélyes megnyitása, 9 én a 
tanítás megkezdése. Részletes 
tájékoztatást nyújtanak az iskola 
kapuján és hirdetőbláján kifüg
gesztett hirdetmények.

— 11. Lajos D a lkö r a k is 
kunha las i dalosversenyen. A 
mohácsi II. Lajos Dalkör folyó 
évi szeptember 6 én résztvesz a 
kiskunhalasi ipari hét keretében 
rendezendő dalosversenyen, mely- 
alkalomra a nehéz műdalcsoportba 
nevezett be. A betanítás felelős
ségteljes munkáját Adler Sándor 
főkántor, a dalkör agilis karnagya 
immár befejezte és a most seré
nyen folyó énekórákon a működő 
tagok nagy fegyelmezettséget ta
núsítva igyekeznek a tökéletes 
tudásra. Szép reményekkel indul 
el a kisded csapat Mohács város 
színeiben a versenyre, ahol az 
ország legnagyobb és legrégibb 
dalardaival lép a versenypódiumra. 
Hisszük, hogy az ifjú , törekvő 
dalegylet nagy ambíciójával, mél
tóan fog helytaliani magáért es 
úgy saját egyesületének, mint 
Mohács városának dicsőséget 
szerez. A dalkör vasárnap reggel 
6 órakor autóbuszon indul a 
kompátkelés szigeti oldaláról, 
Bácsalmáson megáll és a Hősök 
emlékoszlopát ál két irredenta 
éneket ad elő, miközben a da l
kör karnagya a dalkör nevében 
megkoszorúzza az emlékművet, 
majd folytatják Útjukat K iskun
halasra, ahova körülbelül 10 óra
kor érkeznek meg.

— őszi d iva tla p  újdon
ságok megétkeztek. Kaphatók 
Fridrich Oszkár könyv- és pa- 
pirkereskedésében Mohács.

Véres családi dráma 
Cselegörcsönyön-

Lelő tte  k ü lö n v á lta n  élő fe leség ét.
Borzalmas családi dráma tartja 

izgalomban Cselegörcsöny köz
séget. Szekeres Ferenc ottani 
földműves vadászfegyverrel be 
lelőtt, közvetlen közelből, elváltán 
élő feleségébe, akit haldokolva 
vittek a mohácsi „László" köz 
kórházba.

Az eset részletei a következők:
Szekeres Ferenc különváltan él 

feleségétől sz. W’eitzl Teréztöl. 
Többször kérte az asszonyt, hogy 
térjen vissza hozzá, de ez min
dig elutasította ezt a kérést. 
Szekeres emiatt elkeseredett és 
bosszút akart állani. Megleste a 
feleségét lakása előtt, kezében 
vadászfegyverét tartva. Amikor 
az asszony közelebb ért, eléje 
állt és felszólította, hogy térjen 
vissza hozzá Az asszony ezutlal 
is elutasította a kérést, bár látta,

— Szeretet ünnepé ly Nómei- 
bó lyo n . A németbólyi Szent 
Vince Szeretet Egy esület jó l sike
rü li szeretet ünnepélyt rendezett. 
A zarda udvarán gyűlt össze a 
közönség, amelyet az apróságok 
jó l s;ki rült mókákkal szórakoztat
tak, közben a kicsinyeknek fagy
lalt és sütemény ju to tt. A jőve 
delmet a község szegényei javára 
lorditjak.

— A szerb m egszállás a ló li 
fe lszabadu lás é v fo rd u ló ja  Kap
uk a következő levelet: Öröm

mel olvastam a Mohácsi Hírlap
ban azt a cikket, amellyel szó 
vatették, hogy a szerb megszál
lás alóli feiszabadulas évforduló
ját meg kellene ünnepelni. Nem 
ünnepet kivonunk, nem külsősé- 
ges, zajos valami’, hanem egy 
bensőséges megemlékezést Úgy 
emlékszem annak idejen ezt a 
napot a varos közönségé önszán
tából ünnepévé fogadta s 1— 2 
éven át meg is ünnepelte, de 
aztán az idő múlásával megfeled
kezett róla. Ne felejtsük el, hogy 
arról volt szó, hogy városunkat 
idegen fenhatósag ala akartak 
bekebelezni, arról volt szó, hogy 

! hazánktól el akarták szakítani.
Tűzzel vassal szerbesitették a la- 

I kósságot, majd kommunista izü 
köztársaságot akarták létesíteni,

I hogy ha már nekik nem jutott ez 
a föld, akkor a magyaroké se 
legyen. S ez alól a nyomasztó 
rabiga a'.ol szabadultunk fel, hát 
ez a tényleg jelentőségteljes nap 
megérdemel valami kieme'ke 
dóbb megetnlesezest, vagy 1 g- 
alabb is re hág juk  elveszni a 
hétköznapok szürkeségében I Alá
írás.

— Budapesten fo g ta k  el egy 
m o h ié -i to lva jt. Palóczi József 
mohácsi borbélysegéd nagyanya 
szekrényéből 110 pengőt lopott 
el s megszökött. A kiadott rádió- 
körözés aiapján Budapesten el
fogtak s a pécsi ügyészségnek 
átadtak.

— H e ly re iga z ítás . A tűzoltó 
díjaz.ssal kapcsolatban téves név 
jelent meg. A kitüntetést Rét
fa lv i Lajos városi gyepmester 
kapta, akinek nevét tévesen Jó- 

I zsefnek irtuk.

hogy Szekeres nagyon fel van 
indulva. Szekeres ekkor

elővette vadászfegyverét 
az asszonyra fogta és 
elsütötte. A  sérült asz- 
szony nagy sikollyal eseti 
össze.

Csakhamar odasereglették a 
szomszédok és értesítenék a 
mentőket is, akik bevitték a kór 
házba Szekeresnél felső testén 
érte a golyó és életveszélyes ál 
lapoban kerü't a kórházba, de 
azóta már javulóban van.

Szekeres hazament s amikor a 
csendőrség odaérkezett szó nél
kül átadta vadászfegyverét s kö 
vette a csendőröket. Kihallgatása 
után bekísérték a pécsi kir. 
ügyészséghez

— Elveszett a közelmúlt na- 
pótban nyilván a Király utcán 
vagy a sétatéren 21 darab vidéki 
sokac népviseletet ábrázold fény
kép (6 5 X 9 e s , 8 5X 1 3  nagyság
ban). Megtaláló kéretik ezeket át
adni dr. R üll János főorvosnál, 1. 
Lajos utca 5. szám, ahol kívá
natra megfelelő jutalomban is 
részesül,

— Beiratkozás a belvárosi 
e lem i isko lába. A belvárosi elemi 
iskolába a beiratkozások folyó 
évi szeptember hó 5 en és 7 én, 
lesznek, mindkét napon délelőtt 
8 — 12 óráig. Az igazgatóság fel
hívja a szülőket, hogy ezen a 
két napon Írassák be tanköteles 
gyermekeiket.

— Tégla esett a fejére — 
maeskamentes közben. Kút- 
nyinszky Miháiy lánycsóki gazda 
kedvenc macskája a kútba esett. 
A gazda meg akarta menten az 
állatot s megkérte Páva József 
lánycsóki lakóst, hogy eresz 
kedjék le a kútba s hozza fel a 
macskát. Páva vállalkozott is s 
kelten egy kötélen eresztették 
le a kútba. Am ikor felhúzták és 
a megmentett macskát áladta, 
egy meglazult tégla esett a fejére, 
amitől visszaesett a vízbe. Csak 
nagynenezen sikerült kimenteni a 
kutból. A nyomozás megindult, 
hogy terhel-e valakit felelősség.

—  Beiratás a tanonc skolába. 
A mohácsi községi tanoncisko
lába az 1935-36 tanévre szóló 
beiratások szeptember 4, 5 és 
7 én lesznek a belvárosi rk. is
kola tanácstermében. A tanév 
rendes megnyitásának id .je  szep
tember 8-ika, míg a rendes tani 
tások megkezdésének ideje szep
tember 9 én délután 4 óra 20 
perc. Ezen időben köteles minden 
tanonc beiratkozni, mivel a kése- 
delmeskedők hivatalból irattatnak 
be s mulasztásuk igazolatlan 
órának számit. A behatásra az 
ujonan beiratkozik anyakönyvi 
kivonatukat, ujraoltási b i.ony it- 
ványukat és leguolsó iskolai bi
zonyítványukat kötelesek elhozni. 
Az ismételten beiratkozok az el
múlt tanévi tanonciskolái értesítő- 
könyvüket hozzák el. Beiratko
záskor a fogyatékos szerekre

tanszerdij címén 3 pengőt kell 
befizetni, mig szakkönyvtári áij 
címén 50 fillé rt. Ezen dijak be
fizetéséért a tanulón kívül a 
munkaadó is felelős.

— Tűzijáték a szigeten 
Szombaton, augusztus 29-en este 
nagy tűzijáték készül a szigeti 
parti fürdőn. A fürdőt és a ven
déglőt kivilágítják lampionokkal 
díszítik s ezenkívül tűz játékkal 
szórakoztatják a közönségét. Ez 
alkalommal a móiorosjárat, a 
nagymótorral, éjszaka is közleke
dik. Ételekről, vacsoráról es ita
lokról a vendéglős gondoskodik s 
szép nyáresti szórakozás Ígérke
zik ezzel a mohácsiak részére, 
Utolsó motor éjjel 2 órakor indul 
a strandról.

—  Rejtélyes eltűnés. Kun Kál
mán pécsi ny. polgári iskolai igaz
gató nyomtalanul eltűnt lakásá
ról. A megindított nyomozás 
szálai Mohácsra vezettek, ahol az 
ideggyenge igazgatót utoljára au
gusztus 15 en látták A nyomo
zás során egy szigeti gazdi kodé 
a partifürdőtöl mintegy 400 mé
terre ruhákat taia t, amelyeaet 
Pécsre küldtek s a hozzátartozók 
azokban ráismertek Kun Kálmán 
ruháira. A nyomozás tovább fo 
ly ik  az eltűnt igazgató felkutata-

I sára, akiről nem tudni, hogy ön
gyilkosságot követett-e el, avagy 
a Dunaba fűit esetleg.

— Az ip a r i áram fogyasztók 
é rtekez le te . Az Ipartestü.eten 
szerdán délután értekezlet volt, 
amelyen a nagyobb ipari aramot 
fogyasztó érd-keltek jelentek meg. 
Az Ipartestületek Országos Szö
vetsége országos mozgalmat kez
deményezett a kedvezményesebb 
ipari áram érdekében s az ehhez 
szükséges adatokat gyüjteti össze 
a v.dék ipartestü'eteivel. A szer
dai értekezleten ennek az akció
nak részleteit s adatait beszelték 
meg.

— Élelmes házigazdák. Egy 
tisztviselő jö tt azzal a szerkesz
tőségünkbe, hogy korai volt még 
a magasabb lakbérosztályba so
rozást megírni. Ugyanis, ha lesz 
is, még nincs itt, ezzel szemben 

; azonban —  állítása szerint —
I élelmes háztulajdonosok mar is 

készülnek emelni a lakásbereket 
s igy esetleg korábban kell töb
bet fizetni, mint megjönne az uj 
lakbér. Hát az ellen nem tudunk 
segíteni, legfeljebb majd az adó
hivatal segít, mert szintén ugyan
ilyen sietséggel felemeli a ház-

I adót is . . .  1
— A nyakönyvi bejegyzések 

sze rin t 1936. évi augusztus hó 
i 21-től 1936. évi augusztus 28-ig. 

Születések : Kollár István, Mutsch- 
ler Erzsébet Mária, Janies dános, 
R ízsícs Jó.séf, Kesics János, 
Radó József. Házasságkötés ■ Ko- 

i vács János és Kiaics Katalin,
! Francsina Józs.f és Kalapa.i Er- 
( zsébet, Bakó József Ferenc es 

Szabó E .a , Weisz Miksa és Po
lák Maria, Legradi József es 

í Lauii Mária, Léméi Béla és Pa
taki Ilona, Bertók Illés József es 
Pataki Júlia. Halálozások Titz 

I Adám 28 éves, Hamberger Fe- 
i renc 71 éves, Krosics Sandorné 

62 eves, Tasi Páter 78 eves,
I özv. Stabó K. Jánosné 75 éves.

í ? i r  1 e s e n  a
Mohácsi Hírlapban!
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— H áztu la jdonosok figye l
m ébe. A kormány a háztulajdo
nosok részére ta'arozási kedvez* 
rr.érAt engedélyezett, amely igen 

agymértékü és előnyös. Minden 
agy óbb tatarozást végző háztu- 
a donos a munka megkezdése 

cJő t jóval érdeklődjön a részletek
v t a városháza műszaki hiva

taliban.
Panasz egy balesettel 

Kapcsolatban. Kaptuk a követ* 
Kézé levelet: Mélyen tisztelt 

■erkesztő ur I F hó 24-én edes- 
,pam a legforgalmasabb utcák 
egeikén jö tt végig s mit sem 

te, gyanutlaru jött a járda 
lo epén, amikor ;s egy vizes* 
kan-aba ütközött és keresztül- 
se:t rajta. Természetesen jól 

megütötte magát. II en esetek 
mar többször e lfordu ltak, hogy 
a nemet cselédlányok a kútról

vi ó ti an n rga'lnak beszélgetni 
s ilyenkor úgy ők, mint vizzel

kanm.ik a legforgaimasabb 
uo .1; j rdajanak közepén foglal
nak helyet Szabad e ilyesminek 

•ráülni? Először teljesen el* 
a helyet, úgy, hogy 

kénytelen az illető lelepni a kő- 
sutra, lia nem akar figye'mez- 

tréséért gorombaságot zsebre- 
v.gni, másodszor pedig vannak 
oly átok, akik gyenge láta- 

k s késő mér, amikor esetleg 
cs levennék az akadályt s nagy 
s.i.rer.cse lenséget idézhetnek elő 
ezzel a könnyelmű nemtörődöm* 
sti-.gel Kérem tehát ezúton is a 
n.étyen tisztelt rendőrséget, hogy 
szigorúan tiltsa meg a nemet lá
nyoknak a forgalmas utcákon 
Vii.u alldogalbsukat, hogy ilyen 
és hasonló balesetek ne legyenek
a közc.jövőbett. Aláírás.

SPORT.
Utolsó báráiságos

mérkőzését jatsza vasárnap az 
.'.TE Siklóson, hogy azutan egy 
he: múlva megkezdje kémény 
hí. oki küzdelmeit. A mérkőzés 
revar.s, mivel tavasszal itt kapott 
k az SSE 3 :0  aranyban. Most 
bizonnyal igyekezni fog, hogy 
megfordítsa az eredményt. A ha
zai pálya és a közönség Siklós 
mellett szól, azonban a mar ré
gen edzésben levő, ősszal a bajai 
első osztályban játszó s ezért a 
győzelmet ambicionáló M TE el
len valószínűleg vesztesként lesz 
kénytelen elhagyni az otthoni 
pályát is.

B TS E -M T E  7 :3  (4 :3 )
Barátságos. Biró Sziklai.

Vasárnap délelőtt szakadó eső
ben indult el a kishajó az MTE* 
vei és számos drukkerrel Bajára, 
hogv esedékes revánsmérkőzését 
lejatsza a Bajai Turullal. Az eső 
vigasztalanul esett tovább Baján 
is, egeszen a mérkőzés kezdetéig, 
ekkor azonban elállt. Ez az idő 
elriasztotta a közönséget és így 
csak kevés néző előtt játszották 
le ezt az élvezetes mérkőzést. 
Az eredmény irreális, ugyanis 
csak a peches utolsó percekben 
dőlt el a mérkőzés ilyen nagy 
arányban a bajaiak javára.

Mar az első percekben (3. p.) 
gólt ér el a Turul, Hirmann 
szép lefutásáből. 1:0 . Rövid me
zőnyjáték után Varga II. kap 
szép hosszú labdát a szélen, le

fut és máris 1 ; 1. A nézők még 
csak fel sem ocsúdtak, amikor 
Varga II. ismét lefut és kapufáról 
szép gólt lő. 1 :2 . (14, p,) Most 
a Turul is rákapcsol és egymás
után éri el dugóit Kolos, H ir
mann és a biró jóvoltából Balog 
révén. Ezután k ijö n  Mohács is 
és hevesen rohamoz, aminek 
mep is lesz az eredménye, mert 
a 42. percben Bálint sajat kapu
jába pattintja Vattay erős lövé
sét, 4 :3 .

A II. félidő szintén bajai roha
mokkal indul, azonban 10 perces 
ostrom u:án a piros-fehérek ve 
szik ét a játék irányítását és 
egymásután vezetik a szép táma
dásokat balösszekötőjük révén, 
amelyek azonban sorra megtör
nek Varga II érthetetlen offszeid- 
jein. M r a meccs végefelé járunk 
és ugylátszik az eredmény nem 
változik, amikor a BTSE finisbe 
kezd és po'yogtatja a gclokat 
gyerge kapusunk mellett. Lehel, 
Kovács, Hirmann allitja be a 
végeredményt. 7 :3 .

A mohácsi csapat szép futballt 
játszott, csak a rossz biró, Hor
váth és Pfulcz gyenge játékára 
vezethető vissza ez a túlzott 
gólarány-.

í  elelősszerkesztó:
3A N  ANDRÁS
Laptulajdonos és k iadó:

FRIDRICH OSZKÁR

NYILTTÉR
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen, 

drága halottunk,

K rosics S án d o rn é
temetésén megjelentek, vagy 
részvétüket nyilvánították, vagy 
koszorúk, virágok küldésével 
mély fájdalmunkat enyhítették, 
fogadják szívből jövő köszöne- 
tünket

Mohács, 1936. augusztus hó 27.

Gyászoló család

í  zleli faportál,
iebontva vasredönyökkel és 

napellenzö szerkezettel, 
részletekben is olcsón

eladó
Fischer Fái rt. Baja, cégnél.

■
 Eladó a mohácsi sziget

ben 4708 négyszögöl 
prima szántóföld. Frey 
József, K i s n y á r á d

Bővebb fe lv ilá g o s ítá s t ad:

■
 Matheis Ferenc, Sziget. 
(Csebe) Barát mehes 25

Dr. Rézbányái Dezső 
a mohácsi filharmonikusok 
uj karnagya zongora észen eelm életi oktatást
vállal.

Emeletes ház
Kossuth Lajos 
u 89 sz. eladó.

B ő v e b b e t a h e ly s z ín e n .

302. sz 1936. Pk. 245 sz. 1932

Árverési hirdetmény,
Dr. Szabó Károly ügyvéd 

állal képviselt W itl József 
végrehajtató javára lánycsóki 
lakos végrehajtást szenvedő 
ellen 358 pengő 22 fillér tőke- 
követelés és járulékai erejéig a 
mohácsi kir. járásbíróság Pk. 245 
834 számú végzésével e'ren 
delt közbenjárással, foganatosí
tandó kielégítési végrehajtás fo ly
tán az 1931. évi november hó 1 
napján lefoglalt és 2090 pengő 
— fillérre becsült ingóságokat, 
cséplőgarnitura stb Lánycsókon 
284 sz a. végrehajtást szenvedő 
lakásán,

1936. évi szeptember hó 2 
napjának délutáni 2 órájára
ezennel kitűzött bírói árverésen 
a legtöbbet ígérőnek, készpénz- 
fizetés ellenében, azonban a 
becsár 2 3-a részénél nem ala
csonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elren
delése esetén a Te. 74 § a az
irányadó

Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a 
értelmében azoknak a végrehajta- 
tóknak (csatlakozóknak) a javára 
is kitűzöm, akik a hirdetmény 
kibocsátása napjáig a fenti in

O LCSÓN! S ZÉ P E N !

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

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

A , ,H ite lfo rrá s "  B e vásá rlás i S ze rv e ze l 
ta g ja i ré s z é re  6 havi rés z le tfize té s .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitő és dlvatárukereskedő, Ovárosháza.

P O N TO S A N ! G YO RSA M !
* ■ ■ — ------- .... - — - -  -  ■ ■ = *

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

napvédő szem üvegjeim et.
Legújabb sziliekben. E L Ő T É T  Ü V E G E K . Bármilyen 
szemüvegre szerelhetők. Továbbá órák, szemüvegek, 

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

Óraiavitás / évi Jótállással.

■ i

jT-á '•

ERTESITES!
Értesítem Mohács város és környéke nagyérdemű közönségét, 

hogy Trischler Sebestyén majsi kályhásmestertől kiléptem 
így módomba áll minden ej szakmába vágó munkát úgymint: 
cserepkályha átrakást és javitast, valamint vaskályhák 
samotorását jutányos áron vállalni.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérem

v , d í “ j 6 z S ?  r X L z  PFAFF JÁNOS, kábítás

Mohács, H o rth y  M. u. 34 ÓH A J S.

gókra kielégítési jogot szereztek 
ése'lenük halasztó hatályú igény
kereset nincs. Ezek a következők:

Dragodán Gyula javára 1157 
P 19 fillér, Vajda Sándor javára 
73 P 92 fillér, Bachrach Test 
vérek javára 75 P 70 fillér.

Figyelmeztetés a Te. 72. § a 
alapján:

1 Végrehajtató közbenjárására 
kitűzött árverést foganatosítani 
csak akkor lehet, ha a végrehajta 
tó, valamelyik csat akozó, vagya 
végrehajtást szenvedő az árverési 
hirdetmény kifüggesztése után, 
de legkésőbben az árverést meg
előző utolsó előtti köznapon 
bejelenti kikti dőltnek, hogy az 
árverés megtartását kívánja. Eb
ben az esetben az árverést a kí
vánságot előterjesztő fél távol 
létében is meg kell tartani.

2. Hivatalból (vht. 20. §.) foga
natosított végrehajtás esetében 
az árverést közbenjárás né kül is 
meg fogom tartani, ha minden 
végrehajtató és a végrehajtást 
szendvedő az I alatti időpontig 
ellenkező kívánságot nem nyilvánít

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyandó vételárból a végre
hajtató követelését megelőző 
követeléshez jogot tartanak 
amennyiben korábbi zálogjoguk 
a végrehajtási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik igényüket az árve
rés megkezdéséig nálam írásban 
vagy szóban jelentsék be.

Mohács, 1936 évi augusztus 
12. napján.

K A N Y Ó  B É L A
kir. já r iÉ  ''irósági v é f r e k j ’t  i.
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Modem l i l l a  présházzal, szőlő
vel és gyümölcsössel eladó.

Adatok a szerkesztösegben 
vagy a kiadóhivatalban,

A kölkedi vám alatt
3 400 ii.-öl föld eladó 

Cím: Bán tőzsde.
Kényéi sütési hirdetmény.
A pécsi 4 honvéd vegyes

dandár Parancsnokság hadbiz
tossága az 1936 évi november hó 
1-töl 1937 év október hó 31-ig

a c i  á r a k i
Búza ul — 
Zab — -  
Rozs u) — 
Árpa ul — — 
Tengert m. 
Tengeri csöves 
Bab

13.70 P 
11. -  P 
12 ? 
t i  P
11.70 P 
5 . -  P

1 8 .-  P

szükséges kenyér 
lisztből való —

—  kincstári 
sütésének,

esetleg kész l  enyémek nyilvános 
veiser yt.,rgya ás utján történő 
b ztositására hirdetményt adóit 
ki Ezen h rdetrrény a Polgár- 
mesteri h'vatal és a m. kir. 4 3 
határőr szárny laktanya kapuin 
betekinthetek. A feltételek füzete 
pedig az érdeklődök á tál a mo
hácsi állomásparancsnokságnál 
Mohács, Szentháromság utca 11 
sz alatt a tészken>ér szállításra 
és a kincstár liszt fésülésére 
voratkozólzg betekinthető.

Pávay sk. 

100 év óta fennálló
ü  ?  !  c  0 ( l  2 1  y.

Nem eíbóly fölerén 
kedvező feltételekkel
l< i a <1 <».

FIG Y E L E M !

Ó rát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* á ii c  s i * ii á 3
föohács Ú jv á ro s h á za .

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

t - —

, í

Ili

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

Eladó
Szent János utca 20 számú 
ház, pékkemencével és üzlet
helyiséggel. nagy udvarral

SZABÓ FERENC vasutas.

V<w , é s  cía<l
mindenféle hasznait bútort, 
uj m unkát o l c s ó n  v.állal
W É B E R  A D A M
asztalos, Horthy M. i t0. sz.

árverés.
S o k  A m b r u s  tarsas 
autóját 1936. évi augusztus 
bo 30-át délután 3 órakor 
Mlajson a Sok féle ven
déglőben keszfize és ellenében 

elárverezi

K iadó la z á s
A Király u. 3 sz. házban 3 szo
bás, fürdőszobás udvari lakás 
összes mellékhelyiséggel együtt 
1936 szept. 1-töl kiadó Érdek
lődni lehet: özv. Auber btvan- 
néna’, — (Kórházzal szemben)

PA1UAN JEXOXEL

Fndrieh  Oszkár könyvnyom dája, Mohács.

Borfejtö J é s z i ik k ,  
t  Telefon aparatos

FRIDRICHOSZK
könyv- és papirkereskedésében

M ohács, H orthy  Miklós u t 36. szám .
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