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Az uj Ausztria.
ÁUamférfiui bölcsesség im

ponáló fértiias jellem sugárzik 
a „kis Metternich* Dolfuss 
intézkedéseiből. Az uj rendi 
Ausztria megalkotásának be
jelentése egy vörös uralom 
után s amikor még Bécs en
nek a marxista társaságnak 
a kezében van, beírta Dolfuss 
nevét nemcsak Ausztria, ha
nem Európa történelmébe.

Valami van a levegőben, 
amely végivibrál a lelkeken, 
az egész világon. Egy kor
hadt, rég a muzeum tárgyai 
közé érett rendszer düledezik 
s vannak nemzetek, amelyek 
meglátják ezt és nem várják 
be teljes romjaiba hullását, 
hanem megmentik belőle, ami 
jó és szép volt s pusztulni 
hagyják a rosszat.

Nem véletlen az, hogy a 
megfiatalodott Olaszország 
után jött Németország átala
kulása, az sem véletlen, hogy 
Roosevelt az arany, a trösz
tök, a nagyipar és bankok
rácia leghatalmasabb felleg
várában az elzüllött kapitaliz
mus legdédelgetettebb bál
ványára : a pénzre, a pénzek 
királyára: a dollárra mért 
hatalmas csapást. Az idők 
mélyében izzik valami és 
forró láva döngeti a szikla
kriptákat. Utat keres, kitörni, 
készül s az a ma államférfija 
aki ennek a forrongó anyag
nak utat jelöl ki, gátakba 
szorítja, de nem való egyik 
állam élére sem az, aki meg
várja, mig ez a láva embere
ket öl meg, házakat, értéke
ket, vagyonokat, alkotásokat 
pusztít el.

Még a kapitalizmus hívei 
is elismerik, hogy „kinövései* 
vannak a kapitalizmusnak, 
amelyek elítélendők. A libe
rális gazdasági felfogás hit
vallói is találtak már sok men
tegetni valót, mert érzik, hogy 
a szabadság szabadossággá 
fajult s kátyúba vitte az 
egész világot.

Csak gyors elhatároz ssal, 
bátcr cselekvéssel lehet ma a 

világot megmenteni. Mussolini 
mondotta a leghelyesebben 
hogy Európa vagy fasiszta 
lesz, vagy a bolsevizmus kar
jaiba hűl. Mi, akiknek részünk 
volt a bolsevizmus gerstlis 
fényéből, nem kérünk ebből. 
Talán kissé érthető, de a, 
pillanat fontosságának fel nem 
ismerése az, hogy oly gör
csösen ragaszkodunk a másik 
véglethez és toldozzuk-foltoz- 
zuk az elfajult kapitalizmus 
mind nagyobb hézagait és 
duledező oszlopait.

Őrizzük a pénz erejét, ami
kor már az egész világ be
látta ennek az elméletnek tart
hatatlanságát. Emberek száz
ezrei, értékek milliói mentek 
tönkre ebbe, de az elmélet 
megmaradt. Benne ülünk 
nyakig a parlamentarizmus
ban, amikor hónapokon át 
nem hívjuk össze az ország
gyűlést s bizottsággal kor
mányozzák az országot. Be
láttuk, hogy a parlamentáriz- 
mus kiélte magát, látjuk, 
hogy máshol micsoda merész 
utakra lépnek nélküle, mi 
nyugodtan ülünk és vergő
dünk benne féltve, vigyázva 
becézgetjük maradványát.

És igy sorra elmondhat
nánk mindazokat a tulkon- 
servativ felfogásokat, amelyek 
a válságot kifejlesztették s az 
embereket tönkretették, de a 
felsorolással nem használunk. 
Oda kell mutatnunk, ahol uj 
világok szülnek. A keresztény 
elveken felépülő uj Ausztria 
megmutatta az utat. Rá mert 
lépni a vörös kígyóra, ki 
merte mnndani halalmas 
belső és külső ellenségek 
ellenére is, hogy élni akar s 
ehhez az élethez járható uta
kat keres, mert a régiek pos
ványából nem kér. Otthagyja 
a posványba sülyedt szekeret 
és egyedül, a maga erejében 
bízva elindul, hogy megtalálja 
boldogulását.

Egy szer már félre kell tenni 
azt a bethleni mondást, hogy 
az idő nekürk dolgozik. Az

idő elmúlik s ha mi nem rég uj szabad levegőben élik 
dolgozunk elmerülünk, meg- életüket s lassan lomtárba 
fulladunk, mig mások már kerül a régi rendszer.

Tiz éves a mohácsi muzeum.
A néprajzi rész fejlesztése.

Az idén nyáron csendben, | 
megemlítés nélkül múlt el a mu- . 
zeum alapításának 10. évfordulója 
10 év egy intézmény életében 
nem n gy idő, — különösen, ha 
ez az intézmény emberi számítás 
szerint századokra alakult. Az 
elmúlt 10 évre mégis vissza kell 
tekintenünk, hogy abból tanul
ságot merítsünk és a jövő mun 
katervét megállapíthassuk.

Mikor és hogyan alakult meg 
a muzeum? — 1923. év nyarán j 
volt a magyar néprajzi társaság 
vándorgyűlése Mohácson és az 
előkészületek idejében jelent meg 
a Mohácsi Hírlap hasábjain 2 
cikkem. Az egyik adatokat hozott 
a sokacok eredetének tanulmá
nyozásához és főleg eddig is
meretlen stazisztikai adatokat 
hozott a sokac családnevekről. 
A másik cikk levél volt az intéző 
bizottsághoz és azt indítványozta, 
hogy Mohácson múzeumot léte 
sitsenek, valamint gyakorlati ta
nácsokat tartalmazott a megvaló
sításhoz A Mohácsi Hírlap [szer
kesztője ezeket a cikkeket elküldte 
a néprajzi társaság résztvevőinek 
és ezek a vendégek, amint hajón 
Mohácsra jöttek, a Mohácsi Hír 
lap cikkeit tárgyalták és az ün
nepség során ‘megragadták az 
alkalmat, hogy indítványt tegye 
nek az állandó muzeum alakítása 
iránt. Jelen voltam, amikor a nép
rajzi tudósok megboldogult Inkei 
bátyánknak lapja cikkeihez gra 
tuláltak és amikor a gyűlés so
rán az indítvánnyal kapcsolatosan 
nagy jóakaratu tanácsokat ad
tak. A muzeum egylet aug. 12-én 
megalakult és minden terv sze
rint megy. Ahogyan jun. 3-i cik
kemben megírtam, úgy történik 
minden. Amiket a muzeum igaz
gató őre az alakulást követő cik
keiben munkatervébe felvett, azt 
mind megvalósította, bizonysá
gául annak, hogy az egylet jól 
választott vezetőt.

Egyben tévedtem: az eddigi 
eredmény eléréséhez hosszabb 
Időt tartottam szükségesnek. Mi
vel minden gyorsabban ment, 
azért itt az ideje, hogy az eddigi 
munkatervet átvizsgálva uj tervet 
készítsünk.

I A muzeum gyüjteménytára

— Néprajzi ház.
máris gazdag annyira, hogy az 
évről évre beszerzendő szekré
nyek alig helyezhetők el, az 
anyag csoportosításánál nem ér
vényesülhet a szakszerűség. Uj, 
a célnak épült helyiségekre van 
szükség, ahol kellő és megfelelő 
helyiség állván rendelkezére, az 
elhelyezés szerencsésebb lesz 
Az egyesületnek székház építésre 
tekintélyes összeg állván rendel
kezésre, az árak is jelenleg az 
építtetőnek kedveznek, tehát a 
muzeum állandó épületét 2—3 
éven belül fel kell építeni. Hogy 
az épület milyen beosztású és 
formájú legyen, arról a 2—3 év 
alatt még eleget vitatkozhatunk. 
Minden eselre legyen nagy elő
adó terme a kiállítási helyisége
ken kivül és magyar stílben 
épüljön.

Mi legyen a múzeumban? A 
muzeum gyűjtési köre kiterjed a 
városon kivül a mohácsi járásra, 
különösen a mohácsi csatára és 
szinterére. Tehát megszerkesz
tendő a gyűjtési terület térképe
1. az ősember korában, 2. a ró
maiak korában, 3 az elpusztult 
falvakról, 4. a török hódoltság
ról. Szerkesztendők szemléltető 
képek (grafikonok) arról, hogy 
az egyes termények, állatok, mi
kor honosultak meg és mennyire 
terjedtek el ? Az egyes ipar (fog
lalkozási) ágak mikor honosul
tak meg? mikor szűntek meg, 
mennyire voltak elterjedve virág
zásuk korában Oyüjteni kellene 
a mohácsi járásból kikerült em
berek szellemi termékeit.

Fokozottabb mértékben gyűj
teni kellene a néprajzi anyagot, 
mint népünk szellemi termékét, 
lelki és egyéni megnyilatkozását.

Szekszárdon szövetség alakult 
a sárközi néphagyományok meg
mentésére, tovább fejlesztésére, 
irányítására, pedig a sárközi nép
viselet nem Szekszárdon, hanem 
vidékén van. Nekünk is többet 
kell foglalkozni a néprajzzal, mert 
az helyben van, a nép leikéből 
igy többet tudunk megmenteni, 
a nép foglalkoztatásával kerese
tet szerzünk neki és az idegen 
forgalom emelésével pénzt ho
zunk a városba.

Majd ha mások is foglalkoz-



MOHÁCS HÍRLAP 1933. október 8.

nak ilyen szempontból a néppel, 
akkor bizonyára igazolják meg
állapításaimat, melyek a követ 
kezők: a sokac nép nem egy 
séges faj, vagy nemzet, hanem 
keverék. Keveréke a balkáni, ma
gyar és török népnek Ruházko
dásában sok a magyar. Például 
a suplika változata a kalotasze
ginek is ugyanaz, amit a Tün- 
dérujjak c. kézimunka szaklap 
mint somogyi mesterkélt magyar 
csipkét közöl. Ha a kalotaszegi 
és a somogyi mesterkélt csipke 
magyar, akkor a suplika is ma
gyar. Igy van ez, ha okoskodunk 
könyvből. Ha a gyakorlatot néz
zük, hát azt találjuk, hogy a régi 
magyar (mohácsi magyar) kézi 
munkás fehérneműkön is ta'á 
lünk varrott csipkét, ccakhogy az 
keskenyebb Tehát a sokacok a 
suplikát magyaroktól vették át, 
de tovább fejlesztették, tökélete 
sitettek. Ez csak egy dolog, de 
sok olyan van, aminek eredete, 
fejlődése, elterjedése a néprajzi 
gyűjtés során tisztázást nyer 
Tehát érdemes a dologgal fog 
lalkozni. Nemcsak érdemes, de a 
múzeumnak kötelessége is, hogy 
működési körét erre fokozottabb 
mértékben kiterjessze.

A múzeumnak van ugyan kö 
rülbelül 300 m ntából á ló népies 
kézimunkagyüjte nénye, de az 
többszörössére emelhető és szak
szerűbbé volna teendő.

Azt is elmondom, hogy hogyan 
kellene, vagy lehetne a népies 
adatokat gyűjteni. Népünk elkü
lönítését az o vasókörök alakítá
sánál is megtartotta. Külön ol
vasókörük van a ref. magyarok 
nek, a kát. magyaroknak és a 
sokacoknak A szigeti lakosokat 
nem is számítva. A muzeum 
igazgatója az egyes körökben 
előadást tartana a népies dolgok 
megbecsüléséről, a gyűjtésről, a 
múzeumról, az érdeklődőket és 
a kör vezetőségét más-más napra 
hívná meg a muzeum ingyenes 
megtekintésére. Igy válna a mu
zeum ismertté, népszerűvé. A 
körök versenyezzenek egymás
sal es igy külön osztály volna 
alakítandó a kát. magyar, sokac 
és református dolgokból A mú
zeumban már vannak ilyen ba
bák, de egész, ember nagyságú 
alakok volnának felruházandók. 
Most úgy áll a dolog, hogy 
Pécsett, Budapesten, sőt külföl
dön a mohácsi muzeum nép
rajzi anyagával versenyző magán
gyűjteményeket találunk. Nekünk 
arra kell törekednünk, hogy a 
legtökéletesebb gyűjtemény itt 
legyen. Most vásáron árulják a 
régies sokac holmit, amin csak 
a közvetítő kofa nyer. E helyett 
foglalkoztassuk a rászoruló, hoz 
íáértő népet azzal, hogy a mu 
zeum részére mintákat készíttes
sünk, idővel aztán ebből iparág 
fejlődhet. Készíttessenek kézi
munkákat, festessenek himesto- 
jásokat (a hozzáértők címével 
szivesen szolgálok.)

A köri összejöveteleken meg
tudjuk, hogy kik azok, akik a 
legtöbb régi nótákat ismerik. 
Szerezzük meg ezek szövegét, 
dallamát. Megtudjuk a legjobb 
mesemondó címét. Ezek anyagát 
is gyűjtsük.

A népművészet a nép lelki 
életének, műveltségének megnyi
latkozása, ezt a szellemi kincset 

mentsük meg, értékesítsük a nép 
és város javára.

Ha Mohács a város névre ér
demes akar lenni, akkor szellemi 
vezetői fogjanak össze, támogas
sák a múzeumot fenti törekvé 
sében

Cikkem megírására a 10 éves 
alakulási évforduló és azon tény 
ösztökélt, hogy Pécsi Pilch Dezső 
festőakadémiai tanár a Dunántúl 
hasábjain a népművészetről cikk
sorozatot irt. A megvalósítás 
annál könnyebb mert a várme 
gye néprajzi gyűjtésre több ezer 
pengői szánt. Ha tehát van, vagy 
lesz pénz, akkor a múzeumon a 
sor, hogy fentieket megva'ósitsa.

Egyik pécsi újságban olvas
tam, hogy a pécsi budai város
részi temetőben botanikus kertet 
és néprajzi házakat, egész falut 
akarnak felállítani. Ez minden 
esetre szép, de tudok ennél, 
vagyis az idegen környezetbe 
telepített népies háznál szebbet 
is A skandináv államokban, 
Amerikában a szokott környezet
ből kiragadott és idegen világ 
ba telepitett gyűjtés helyett az 
úgynevezett nemzeti park létesí
tése utján mentik és szemlélte
tik a népies és természeti kin
cseket. Tehát a mohácsi népies 
anyagot ne vigyék Pécsre, ne 
ültessek idegen földbe, hane n 
az erre szánt összeget adják ide 
itt van muzeum, az majd szak
szerűen összegyűjti az általam 
ezerre becsült kézimunkát, egyéb

| tárgyakat, dalokat, meséket Itt 
Mohácson berendezünk 1 - 1 pa- 

i rasztházat és akkor saját kör
nyezetben lesz minden látható, 
így eredetibb, értékesebb és ér 
dckesebb. Tellát a cikk elején 
említett múzeumi építkezés is az 
eőadótermen, a régészeti gyűj
tésen kívül különösen a néprajzi 
gyűjtemény elhelyezésére legyen 
alkalmas, mert a néprajzi tár lesz 
a leggazdagabb

Hogy pedig a környezet is 
megfelelő legyen, amióta várossá 
alakultunk, várok az utcaszabá
lyozási tervre. Mert amikor azt 
tárgyalják, akkor azon indítványt 
akarom előterjeszteni, hogy a 
városszabályozási terv ne csak 
az útvonal irányára terjedjen ki, 
és abban merüljön ki, hanem 
állapítsa meg az építési modort 
is, amely csak egységes és pedig 
népies magyar legyen. Ez hosszú 
megbeszélés tárgya, de ha a város
építés ezen indítvány szerint tör
ténik, akkor nem kell a szom
szédba menni érdekességért, hogy 
a figyelmet magunkra hívjuk, 
hanem mi magunk leszünk az 
az érdekesség, amit érdemes lesz 
megnézni. Az igy fejlesztett vá
rosba magától belekivánkozik, 
beleillik a »néprajzi falu<. Ha 
tehát a hivatalos néprajzi gyűj
tők a megyebeli néprajzi gyűj
teményt megfelelő keretbe akar
ják foglalni, akkor azt csak itt 
Mohácson helyezhetik el

Tehát a mohácsi muzeum fog
lalkozzon többet a néprajzzal, és 
ha e téren további sikere lesz, 
akkor verekedje ki, hogy a me 
gye összegyütött néprajzi anya
gát Mohácson helyezzék el. Ez 
olyan szép cél, amiért valóban 
érdemes dolgozni.

A mnzenm barátja.

Hirdessen a 
MOHÁCSI HÍRLAPBAN!

A Mohácsi m. kir. Téli Gazdasági 
Iskola záróünnepélye.

Termelési versenykiállítás,
A mohácsi m kir. Téli Gaz

dasági Isko'a 1933 évben vég
zett tanulói f. évi október hó 1 én 
tartották iskolai záróünnepélyü 
két. Már 9 óra körűi számos ér- 
dek'ődő jelent meg az iskola 
épületében Különösen nagy
számú még pedig úgy helybeli, 
mint vidéki gpzda és az iskola 
korábban végzett tanulói gyűl
tek össze ezen alkalommal Mi 
közben a bírálóbizottság a kiál 
litást tekintette meg, a leendő 
aranykalászos gazdaifjak az is
kola udvarán tartózkodjak. Majd 
sorakoztak és ekkor kivonultak 
a vezetők és a birálób'zottság, 
élükön Sztankovics János vizs
gabiztossal és elfoglalták helyü
ket amikor felhangzott a „Hiszek 
egy “

Vitéz Horváth Iván a gazda 
sági iskola igazgatója üdvözölte 
Sztankovics János vizsgabiztost s 
felkérte az ünnepély megnyitá
sára.

— Örömmel látom — mondotta 
Sztankovics — az érdeklődést 
az iskola iránt. A magyar gazda 
szükségét érzi annak, hogy a 
maga évtizedes gazdálkodásának 
és talaj — éghajiatismeretének 
leszűrt eredményeit összhangba 
hozzá a modern, szakszerű gaz 
dálkodás követelményeivel Kü
lönösen eredményes lehet az 
apa is fia együttműködése Az 
egyik hosszú évek ismereteit 
adja, mig a másik azokat kiegészíti 
az iskolában szerzett tudásával. 
Kérem ezért a szülőket, hogy ne 
akadályozzak meg az ifjak mun
káját, ne helyezkedjenek arra a 
maradi ál lás folalásra — melyet 
hála Istennek iassan feladnak — 
hogy az apám is így gazdálko
dott, en sem csinálom másként. 
Az ifjakat pedig arra kérem, hogy 
ne essenek kétségbe, ha látják, 
hogy nézeteiket nem mindenben 
osztják, hogy tudásukat nem 
méltányolják, hogy annyi javítani 
valót találnak s nincs eszköz 
annak megtételére, hanem legye 
nek kitartók, nézzenek körül az 
udvarban, a kertek alján s igye
kezzenek azt javítani, megvalósí
tani, aminek keresztülviteléhez 
meg van a kellő eszköz, s meg 
fogják érni, hogy szavukat nem 
üres szóbeszédnek fogják tekin
teni, hanem a gazdaság jövedel
mezőségének fokozására alkal
masnak és megbecsülést fognak 
kiérdemelni.

— A magyar nemzet alapja a 
tiszta erkölcsű gazdatársadalom s 
óvva kell ügyelni, hogy el ne 
vészén a mai nyomorúságos idők 
forgatagában, mert akkor a ma
gyar faj eddigi szerzett érdemei, 
hazája pusztulásnak indul s nem 
lesz, ki azt felépítse.

A nagy tetszéssel fogadott 
megnyitó után vitéz Horváth Iván 
igazgató terjeszette elő jelentését. 
Kiterjeszkedett az elméleti vizs
gák eredménynek ismertetésére, 
nem különben a tanulók gyakor
lati munkálkodására. Az iskola 

j vezetősége ugyanis munkaidőben 
saját gazdaságukban keresi fel a 
tanulókat, tevékenységüket szem
mel kiséri és szakszerű útmuta
tással támogatja őket.

bor- és gyümölcs-kiállítás
Ekkor érkezett meg Schmidt 

Miklós, orsz. gyűl, képviselő tár
saságában Miháiffy Vilmos ny. 
államtitkár a mohácsi kerület 
orsz. gyűlési képviselője és ér
deklődéssel kisérte a záróünne
pély további eseményeit és a ki
osztásra került jutalmakhoz egy 
30 Pős és egy 20 P ős díjjal 
járult hozzá. A 30 Pős dijat 
Balogh Imre Dunaszekcső, a 20 
P ősét Weber József Somberek 

I nyertik e!.
Ifj. Schmidt József nyitot

ta meg ezután az ifjúsági 
önképzőkört Hoffman Ede sza
badelőadást tartotta, a gyümölcs
fák védelmével foglalkozva. Fáj
dalommal látja, hogy a gyümö'cs- 
termelésünk, mely szakszerű ke
zelés mellett jól jövedelmezne, 
elhanyagolt állapotban van. Ennek 
okát a védekezés hiányában látja.

Majd áttért a különböző gyű 
mölcsvédelmiszeres ismertetésére.

Szabó János előadásában a 
kisgazdák főjövedelmi forrásának 
a sertéstartást nevezi, miért is 
annak fejlesztését célszerűnek 
tart.a. Meister János pedig nen 
talál magyarázatot arra, hogy a 
gazdák előtt miért ellenszenves 
a számvitel, mert ennek elmu asz- 
tásával nem tudják megállapítani 
gazdaságuknak, illetve annak 
egyes részeinek jövedelmezősé
get és megtörténhet, hog/ oly 
b rtokrészre fordítanak újabb be
ruházásokat, melyek jövedelme
zősége azzal arányban nem áll.

Két szavalat egészítette ki az 
igen tartalmas és az ifjak felké
szültségét minden vonatkozásban 
igazoló önképzőköri gyűlést.

Sztankovics János vizsgabiztos 
ismételt felszólalásában szüksé
gesnek mondotta a földmives- 
osztájy egyesülését. Más társa
dalmi és foglalkozási osztások 
már régóta egyesületekbe tömb- 
[ülve igyekeznek helyzetükön 
javítani, csak a gazdatársadalom 
él szétszórva. Reméli, hogy ők 
is megtalálják azt a célt, mó- 
duszt, mely egymáshoz vezérli 
őket és alkalmas lesz arra, hogy 
kiküzdjék az őket megillető he
lyet. Megtörténhet ez akár szö
vetkezetek alapításával, akár gaz
dakör alakításával vagy más mó
don is. Vitéz Horváth Iván en
nek folytán felkérte a végzett 
ifjakat, hogy alakítsanak egy 
Gazdakört, amit egyhangúlag el 
is határoztak és a tisztikart meg
választották.

A vizsgálatok eredményének 
kihirdetése után Sdankovics Já
nos vizsgabiztos osztotta ki a 
bizonyítványokat, az aranykalá
szos jelvényt, az értékes juta
lomdijakat, melyeket részben 
magánemberek, részben egyesü
letek és jogi személyek ajándé
koztak a jól végzett tanulóknak, 
valamint a földmivelésügyi mi
niszter által adományozott köny
veket.

Sztankovics János vizsgabiztos 
kézfogással és a jelvény átadá
sával aranykalászos gazdaifjakká 
avatta a következőket:

Török János, Pederdi Péter, 
Meister János, Hesz János, Kiss 

1 József, Scheffer János, S:ako>
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Fatüzelés 
terén vezet a közkedvelt 

„ZEPHIR“ 
folytonégő kályha

4 A kg. fával fűt eey 0 4 órán 
normális szobai ó’ at

Ára 70.— P-töl
Több mint 50000 forgalomban

Kérjen kedvezményes árajánlatot és könnyített fizetési feltételeket!

Lajos, Buchrnüller Mátyás, Tara 
János, Rótt József, Balogh István, 
Röder Tamás, Pesti Nándor, 
Weintraut János, Flesz János, 
Strack József, Eiter József, Hahn 
György, Jeger Ferenc, Pucher 
Nándor, Tömpék János, Király 
Géza, Gödi Antal, Weber András, 
Balogh Imre Szabó János, Eckert 
György, Schmidt József,

A növendékek közül a legjelen
tősebb dijakat a következők kap
ták ; A vármegye diját: Wein
traut János Püspöklak, mohácsi 
járás jutalomdiját: Balogh István 
Dunaszekcső, Mohács város di 
ját: Szabó János Dunaszekcső, 
herceg Montenuovo vetőmag 
buzadijait: Buchrnüller Mátyás 
Nagyárpád, Török János Nagy
pali, Pesti Nándor Puspöknádasd, 
Frigyes főherceg sátorhelyi ura 
da oma diját: Pescher Ferdinand 
Pécsdevecser.

A gyümölcs kiáilitás dijait az 
„Agro“ által adományozott vegy
szereket a kiáilitás kisgazda 
résztvevői között osztották ki.

Ezután megnyitották a kiállí
tást és a jelenlevők érdeklődésiéi 
szemlélték a nagyszerű rendezés 
ben eléjük táruló terményeket

A növendékek kiállítása gya
korlatban mutatta az iskola ered
ményeit. A legszebb termények 
sorakoztak egymás mellett, gra 
fikonok mutatták az utat a ma
gyar gazda boldogulása felé.

A terem elején állott a mo
hácsi gyümölcstermelők kiállítása. 
Már persze csak azoké, akik 
megértették a kiállítás jelentősé
gét. Reméljük azonban, hogy a 
látnivalók szépsége buzditólag 
hat és a következő kiállításon 
többen szerepelnek. A látvány 
fenséges volt. Ritka szép gyű 
mölcsök mosolyogtak a szemlé 
lőre s igazolták a mohácsi gyü
mölcs kiválóságát, amely nek csak 
az a baja, hogy nehezen moz
dítható gazdáinkat nehéz össze
szervezni, hogy a gyümölcs a 
megfelelő árat is megkapja.

Sokan állottak és hosszan 
nézték az iskola kiállítási anya
gát, amelyről már megemlékez
tünk.

Nagy sikere volt a borkosto 
lóval egybekötött borkiállításnak. 
Lehmannék ízes borkorcsolyáit a 
család f atalasszonyai alig győz
tek kiszolgálni. Benn pedig egy
más hátán álltak az emberek s 
elragadtatva szürcsölték a tüzes, 
nemes borokat. A borkostoio 
sikere a fénylő szemeken látszott 
s hamarosan igen hangos lett a 
büffé.

A gyümölcskiállitás résztvevői 
a következők;

Varga Pál, Harczi János, Nagy 
József, Balatmácz István, Roheim 
Jenő, özv. Kovácsovics Józsefné, 
Hoftmann Gyula és Márton Imre,

Hazai szenekre 
legideálisabb a 

akníiH

REKORD11
folytonégő kályha

Ara 60.— P töl 
Árjegyzéket ingyen küld 
héber
Bpest, Vilmos csasxar-ut qq 

(Hajós occa sarok) 03

j dr. Berger Lászlóné, Merkner 
Lambert, Püspök pusztai Bér
gazdaság, Halász Ferenc Duna
szekcső, dr. Beck Alajos, Lerch 
Ferenc, Zubán Lukács, Baranya
vármegyei Mintagazdaság, Német 
Károly, Vidák Antal, Bubreg 
Lukács, Balogh János Duna
szekcső, Mohácsi m kir. Té i 
Gazdasági isko'a, Scheffer János 
Himesháza, Kollár Mátyás, Bárdi 
Erzsébet, Bencsik Istvánná, Kál
mán Sándor, Csollák József.

Virág: Peck Gusztavné mo
hácsi kertész.

Borkiállítás helybeli résztvevői: 
Roheim Jenő, Huba János, 
Harczi Sándor, özv. Wolf Zsig- 
mondné, dr. Beck Alajos, dr. 
Bernáth Samu és Lerch Ferenc.

A kiáilitás rendezése Orosz 
Gyula tanár munkásságát és 
szépérzékét muta ta, aki faradha
tatlan buzgalommal végezte ne
héz munkáját. Minden dicséretet 
megérdemel.

A termelési verseny és a kiállí
tás szellemi irányítója vitéz 
Horváth Iván ezzel a kiállítassa! 
is igazolta rátermettségét és lel 
kesedését a magyar mezőgazda 
ság szolgálatában.

Mezőgazdaság.
A mezei egerek pusztítása.
A mezei egerek ez évi nagy 

mértékű elszaporodása már eddig 
is komoly károkat okozott s ha 
nem áiljuk útját további szapo
rodásuknak, illetve a meglevők 
kiirtásának, úgy még nagyobb 
kártételre számíthatunk. A iucer 
násokat, az őszi vetést a tél fo 
lyatnán a hótakaró alatt kipusz 
titják, sőt az elvetett magot is 
kieszik a főidből. A természet 
maga is útját szokta állam az 
egerek tulszapoiodasának, ez a 
segítség azonban későn érkéz 
hetik, így latjuk ezt ma is Hosz- 
szan tartó, nagyobb esőzések, 
éjjeli fagyok, egértifusz fellépte 
a termeszét nyújtotta irtószerek. 
De ki tudja megmondani, hogy 
száraz lesz e az ősz vagy ned 
vés s mikor kerül hótakaró alá 
a mezőség s meddig tart az, 
ami az egerek eletbenrnaradása 
hoz kedvez, mert a magas hó 
takaró védelme alait az egerek 
nyugodtan dolgozhatnak, hacsak 
egértifusz nem lep tel közöttük.

A gyors irtáshoz tartozik a 
kiöntés és agyonverés, mérgezés, 
szénkeneg alkalmazasa.

A kiöntés és agyonverés (nyír- 
favesszővel megy gyorsan) nagy
reszt gyerekekkel is végezhető, 
igy olcsóbb eljárás.

Mérgezésre ‘(2 °/o os foszfor- 
pilulakat alkalmazhatunk. Egy 

j lyukba egyet szoktak tenni, de 

a mai nagy egérlétszám mellett 
3 szemet is tehetünk, mert nagy
számú család lakozik egy egy 
lyukban. Az egér változtatja la
kását s hogy takarékoskodhas
sunk a méreggel, a méreg elra- 
kása előtt végigfogasoljuk az 
egérjárta táblát (ha lehet) s igy 
a lyukakat betakarva fél nap 
múlva már észrevesszük hogy 
melyik lyukban tanyászik az egér, 
mert ott friss lyukat találunk A 
méreg alkalmazásánál nagyon 
ügyelni kell arra, hogy azt nem 
szabad elszórni, mert így baromfi, 
vadállomány is felszedheti azt s 
elfognak pusztulni. Nagyon ügyel 
ni kell arra is, hogy a munkások 
szappannal megmossák kezeiket, 
mielőtt étkeznek inért megbete 
gszenek a méregtől A mérge
zett területre 1 2 évig sem lege ö, 
sem túró (sertés) jószágot haj
tani nem szabad.

A szénkénegből egy lyukra 5 
grammot kell használni. Ennek 
alkalmazása előtt is tanácsos a 
boronálás, hogy ne pazaroljunk 
a szénkéneggel. Szénkéneget 
azonban csak úgy alkalmazha
tunk, ha az egérlyukat a beön
tés után sarokkal jól benyom 
hatjuk, mert kü ünben a szén- 
kéneg a laza földből elpá'olog 
s igy hatása nem lesz.

A foszforpilulákból egy ka 
tasztrális holdra, ha csak egy 
szemet alkalmazunk, 1 kilogramm 
mennyiségre van szükségünk 
Egy kilogramm ára 60—80 fillér.

A foszforpilulák gyógyszertá 
rakban szerezhetők be

Az egerek irtása történhet még 
egértifusztenyészettel vató mes
terséges fertőzés utján. Az eljá 
rás nagyjában megfelel a fősz 
forpilulákkal történő mérgezési 
eljárásnak, mert a fertőzés pirí
tott kenyérdarabkák utján ejtődik 
meg Egértifusztenyészetet gyárt 
dr. Szász Alfréd bakteriológiai 
intézete Budapest, VII. Erzséoet 
királyné útja 15. A közelebbi el
járást megrendeléskor az intézet 
megadja. Megjegyzendő, hogy 
az intézet a tenyészanyag gyár 
tast csak megrendeléskor gyártja, 
hogy a tenyészet friss legyen s 
igy hatása biztosabb. M nden 
100 negyszögméter területre 200 
köbcentiméter anyag kell. 100 
köbcentiméter anyag ára 4 pen 
gő 40 fillér.

Az irtás természetesen csak 
akkor lesz eredményes, ha nagy 
területeken végeztetik azt, mert 
egyes gazdáknak az irtassál fog
lalkozni céltalan. Egy vasárnap 
délután lajtokkai és seprőkkel 
felszerelve a jelenleg kukortcá 
bán és lucernásban tanyazo ege
rek között nagy pusztítást lehet 
végezni.

Ha az irtás gyakorlati részét 
nézzük, az nem is olyan egy 
szerű, mert annak pontos elvég 
zese elég sok fáradsággal jár. 
Nem is akkor kell az egereket 
rtam, amikor azok már hemzseg
nek a táblákon, hanem amikor 
meg kévés lyukat tataiunk. Ezzel 
azonban nem nagyon szoktak 
torodul. Egér szaporodással a 
nekik kedvező időben mindig 
lehet szamo.ni s ha meggondol
juk, hogy egy pár egér után, ha 
teljesen nyugodtan szaporodhat 
nak, egy evben 2500 egér szár
mazhat, akkor talán máskor 
könnyebben adjuk rá magunkat 

az irtásra, illetve megelőzzük a 
tömeges elszaporodást és kár
tételt.

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart

ou PALMA

ds&Á át, 
to/rttfaáz

Ezt kérje!

A Mohácsi II. Lajos 
Dalkör hangversenye.

Vasárnap ese 8 órai kezdettel 
tartotta a Mohácsi II. Lajos Dal
kör hangversenyét. A közönség 
a d dárda eddigi sikeres szerep
lései ismerte el azzal, hogy szép 
számban jelent meg hangverse
nyének meghallgatására.

A tartalmas programmot dr. 
Szabó Karoly nyitotta meg, aki 
rövid b szédoen vázolta a dalkör 
eddigi tevékenységét s kérte a 
közönség támogatását.

A műsoron, amely programm- 
szerüen pergett le, a következő 
dalok szerepeltek. Népdalok: Dr. 
Horváth A., Bordal, Kissodai, 
Finn dal Pacius F., Faluvégén 
túrta kocsma, Magyar egyveleg, 
Kévfy, Zúg a Volga, S. Jaroff, 
Magyar ifjúság, Généi s végül a 
Himnusz. A Dalkör minden újabb 
szereplése a nyilvánosság előtt, 
újabb haladásról tesz tanúbizony
ságot. Szól ez a műsor bővülését 
illetően épugy, mint az előadás 
szépségét. Adler Sándor karmes
ter a nagyszerűen fegyelmezett 
dalárdával az előadott dalok min
den zenei szépségét kihozta s 
együtt minden egyes tagjavai di
cséretét s elismerést érdemel.

A műsor értekét emelte a „Pa
naszkodnak a magyar szelek* c. 
melodráma, amelyet Szász Árpád 
adott elő Ferenczy Klemmy ki
tűnő zongorakisercte mellett. Adler 

j Sándor karmester két számmal 
! is szerepelt. Schubert A Vándor 
I és Nyisnay G. A mohács koldus 

című dalokkal. Kellemes baritonja, 
énekku.turaja meleg tapsokban 
nyert ti smerést. Mindkét számot 
Ferenczy Klemmy kisérte zongo
rán, aki a tapsokon kivül szép 
csokrot is kapott jutalmul.



___________ MOHÁCSI HÍRLAP_______________________________________ 1933. október 8.

A Dalkör — mint értesülünk 
— ezzel a műsorral Szekszárdon 
is szerepelni fog s minden bi
zonnyal dicsőséget hoz majd a 
szépen fejlődő mohácsi zenekul
túrának.

Siklósra mennek 
fiiharmonikusaink.

Az a fényes siker, amelyet a 
Mohácsi Szinpártoló Egyesület 
filharmonikus zenekara első nyil
vános fellépésével aratott, a kör
nyéken is visszhangra tatait. Mint 
örömmel értesülünk, ragysztrü 
fiiharmonikusaink október 15 en, 
a következő vasárnap Siklósra 
rándulnak ki, ahol a Központi 
Szálló nagytermében rendeznek 
hangversenyt.

A zenekar szives fogadtatásara 
jellemző, hogy a hangverseny 
előkészítésen Siklós társadalma 
nak vezetői fáradoznak. Az élen 
dr. Lieber Ferenc járási főszolga
bíró áll, akit munkájában Kiss 
Dezső Siklós főjegyzője támogat. 
A rendezés nagy munkájában 
élénk tevékenységet fejtenek ki 
Siklós nőegyesületei. Így a Szo
ciális Misszió Társulat dr. özv. 
Auber Tivadarné, a Református 
Nőegylet Barta Kálmánná, az Iz
raelita Nőegylet Vida Miklósné 
elnöknők vezetésével. Az elit ren
dezőgárda mutatja legjobban, hogy 
a hangverseny Siklós társadalmá
nak kimagasló eseménye lesz s 
ez már maga előzetes elismerése 
fiiharmonikusainknak.

A Központi Szálló díjmentesen 
engedte át a termet.

A zenekar és a műkedvelők a 
siklósi szereplésre buzgó szorga
lommal készülnek, hogy a vára
kozásnak eleget tegyenek. Bízunk 
abban, hogy sikert es dicsőseget 
hoznak Mohácsnak.

Akik a zenekart el akarjak ki
sérni Siklósra, jelentkezzenek Kai- 
dór Jenőnél.

Október 6.
Arad felöl dideregtető őszi 

szél hozza szárnyain az aradi 
13 emlékét. Ma talán jobban 
fáj a haláluk, amikor függet
lennek vagyunk, mert ez a 
függetlenség nyomort, nincs- 
telenséget hozott. Ma jobban 
fáj a haláluk, mert ez a füg
getlenség, amelyért életüket ál
dozták, nem az amelyről ők 
álmodtak, amelyért életüket ál
dozták, hanem a tudatlanság, 
a gyűlölet Trianonnal tetézte 
és szétdarabolta Isten leg
szebb alkotását, a természet
szerűleg is önállóságra terem
tett országot.

Szelek szárnyán megláto
gatjuk lelkűnkben az aradi 
vértanuk vesztőhelyet és imánk
ban azt az országot kérjük, 
amelyben ők éltek s amelyért 
meghaltak.

Belga érdekeltség bourett-fonal gyárat létesít 
Mohácson.

200 munkást foglalkoztatna a gyár.
Olvasóink emlékeznek még, 

hogy Kállay Miklós földmivelési 
miniszter mohácsi látogatása al
kalmával Mihálffy Vilmos ny. 
államtitkár, országgyűlési kép
viselőnk a miniszter figyelmébe 
ajánlotta elnémult selyemgyárunk 
ügyét. A miniszter meg is Ígérte, 
hogy tőle telhetőleg mindent 
elkövet, hogy a gyár ismét meg
induljon.

Mihálffy Vilmos azóta több 
Ízben eljárt a földmivelési mi
niszternél, de a kereskedelmi 
miniszternél is. A közbenjárás 
eredménye az, hogy értesülésünk 
szerint

belga érdekeltség 
bourett-fonal gyár léte
sítését tervezi a hatal

X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

— Mihálffy Vilmos Mohácson. 
Mihálffy Vilin is ny. államtitkár, 
országgyűlési képviselő múlt hó 
16—25-ig s ezen hónap 1—5-ig 
tartózkodott Mohácson, amely idő 
alatt panasznapokat tartott. Mint
egy kétszáz embert fogadott a 
képviselő, aki eiőtt kitárult a mai 
idők minden kisebb nagyobb baja. 
Mihálffy egyébként mostani lá
togatása alkalmából sorrajárta a 
községeket is. Mindenhol szeretet
tel és lelkesedéssel fogadták kép 
viselőnket, aki szorgalmasan bűz- 
golkodik, hogy tőle te.hetőleg 
enyhítsen az emberek bajain.

— Esküvő. Weinacht Sándor 
a szolnoki város villamosmű tiszt
viselője szerdán délután fél 6 órakor 
a szolnoki plébánia templomban 
esküdött örök hűséget Czinege 

! Mariának.
— Tiszti orvosi vizsga. Dr. 

Horváth István m. kir. ezredor- 
vos Budipesten az Országos Köz
egészségügyi Intézetben megtar
tott vizsgákon kitűnő eredménnyel 
ujrendszcrü tiszti orvosi kep.si- 
test nyert. Mint értesülü k dr. 
Ho. váth István, aki nagyon meg 
szerette Mohácsot, itteni tartóz
kodása alatt, ismét visszatér Mo
hácsra.

— Halálozás. Back Elek éle
tének 18 ik évében folyó hó 2 an 
elhunyt. Temetése szerdin dél
után volt. Halalat szülei és fivéréi 
gyászolják.

— Adományok. Mihálffy Vil
mos ny. államtitkár, országgyűlési 
képüseő a Szinpartoió Egyesület 
javara húsz pengőt,' a lanycsóki 
leventéknek 30 pengőt adományo
zott, amely jószivü adományokért 
ezúton is halas köszznetet mon
danak

— Szüreti táncestély a Kát. 
Legényegyletben. A Mohácsi 
Kát. Legényegylet ma, vasarnap 
este pontosan 8 órai kezdettel 
szüreti tár.cmulatsegot rendez. A 
táncterem ez alkalommal szőlővel 
és virággal lesz díszítve. Neve
zetessége lesz az eslélynek a sző- 
iőiopas, szőlőkorona elárverezése, 
csőszök és csőszlányok külön 
tárca, konfetti és szerpentin csata. 
A zenet Csikó Jenő cigányzene
kara fogja szolgálta.ni. Belepődij 
személyenként 50 fillér. Az egye
sület elnöksége kéri ezúton a 

mas, üresen álló épü 
letben.

A érdekeltség képviselője most 
folytat tárgyalásokat Budapesten. 
Mihálffy Vilmos viszont mohácsi 
tartózkodása alatt méreteket és 
skicceket készített a gyártelepről, 
hogy visszatérése után személye 
sen is tárgyalhasson a belgák 
képviselőjével.

Híreink szerint a gyár mint
egy kétszáz munkást foglalkoz
tatna s igy igen nagyjelentőségű 
lenne Mohács életében.

Örömmel közöljük a hirt s el
ismeréssel adózunk képviselőnk 
nek eredményes közbenjárásáért, 
abban a remányben, hogy a tár
gyalások hamarosan befejeződ
nek s a munka megindul.

szőlőtulajdonos tagjait, hogy né
hány fürt szőlőve', az est si-teré
hez hozzájáru’ni szíveskedjenek, 
egyben meghívja az arany ifjúsá
got és hozzátartozóit az estélyre.

— Orvosi hir. Dr Horváth 
j István m. kir. ezredorvos, orvosi 

rendelését Mohácson, S e itharom- 
sag ucca 21 szám alatt (Kiajczar 
ház) megkezdettee.

— Földművesek Olvasóköre 
i október hó 8 án vasarnap dél

után a kör székhazában Jókai 
Mór utca 28. nagyszabású szü 
réti mulatságot rendez, melyre a 
varos közönségei tisztelettel meg
hívja a rendezőség A közönség 
szorakoztatasaról, tréfákról, elő
adásokról gondoskodva lesz.

— Országos vásár. F. hó 
16-án, jövő hétfőn Mohácson or
szágos allatt es kirakodó vásár 
lesz, amelyre vés mentes helyről 
mindenfele átlát felhajtható.

— A városi adóhivatal ezúton 
is felhívja a közönség figyelmét 
arra, hogy az idei adóbehajtás 
(az összes többi hátralékokkal 
együtt, mint pl. OT1 járulék, forg. 
adó stb.) október hó 9 én teljes 
erővel megindul és s végrehaj
tási aljárás minden hátralékossal 
szemben a legnagyobb eréllyel 
lesz lefolytatva. Mégis az adó
hivatal ezúton is tájékoztatja a 
közönséget, hogy a városi adó
hivatal együttesen kezelt közadó 
tartozások kivét lével semmilyen 
ügyben sem adhat halasztást, 
vagy a már kitűzött árverést fel 
nem függesztheti. Mindazok, 
akik a teihűkre irt tartozás be
hajtását sérelmesnek tartják, azok 
jogorvoslatért és a végrehajtás 
esetleges felfüggesztéséért csakis 
a hátralékot kimutató hatósághoz 
fordulhatnak és csak az onnan 
kapott írásbeli fefüggesziési 
engedély alapján lesz az árverés 
íeltüggesztheiő. Tehát, ha valaki 
OT1 járulékkal, vagy forga Imi- 
adóval tartozik, az csak az OH 
tói, illetőleg a forgalmiadó híva 
táltól kapott felfüggesztési vég
zéssel jöhet a városi adóhivatal
hoz Ugyanezen eljárás áll a 
bagatel tartozások behajtása ese
tében is, mert ilyen esetekben 
csakis a hitelező írásbeli enge
délye alapján lesznek a kitü.ött 
árverések felfüggesztve. Mind- i 

| ezek alapján tehát a városi adó 
hivatal felhívja az érdekelt közön 
ség figyelmét arra, hogy a jövő- 
ben közadó ügyek kivételével — 
saját jól felfogott érdekében — 
senki se forduljon halasztásért 
az adóhivatalhoz, hanem közvet
lenül az érdekelt hatóságoktól 
vagy hivataltól kérjen orvoslást’ 
Közadóügyekben pedig az adó
hivatal csak egészen rendkívüli 
esetekben fog halasztást adni 
de csak oly esetekben, amikora 
hátralékos egész hátralékának 
(tehát nemcsak folyó évi adóelő
írásának) legalább 20' O ot előbb 
hiány nélkül lefizeti. Aki pedig 
ezen kötelezettségének nem fog 
tudni megfelelni, az a jövőben 
ne is forduljon kérelemével a 
városi adóhivatalhoz, hanem ké
relmét közvetlenül a magasabb 
pénzügyi hatóságok elé terjessze, 
mert a város árverés felfüggesz
tési jogköre e téren lényegesen 
meg lett szorítva.

— Uj hegedűoktató Mohá- 
csőn Braun Ervin, aki a fj|. 
harmonikus zenekar tagja s a 
legutolsó hangversenyen szóló
szamával feltűnt, Mohácson tele
pedett le s hegedüoktatast vállal. 
Braun Ervin úgy kezdő, mint 
haladó növendékeket tanít a Bare- 
szisztéma szerint tanít. A mérsé
kelt tandíjon felül az elméletet 
díjtalanul tanítja.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi szeptember hó 
29 tői 1933. október hó 6-ig 
Születések; Dobszai Mátyás és 
Bubreg Maria szülőktől Maria, 
Jurisics Anna szülőtől János, 
Bakó Ferenc és O ah iMária szü
lőktől József Ferenc, Patai Ferenc 
és Nagy Maria szülőktől Magdolna 
Mária. Házasságkötés: Hegedűs 
Ferenc es Kramer Katalin, Gyenes 
Ferenc és Szabó Erzsébet, Jónás 
László és Katona Maria, Tatai 
Mihály és Nagy Anna, Bugdan 
Pétert és Kontics Katalin. Halá
lozások : Cselinácz Marján 81 
éves, Sirkandi Józsefné 70 eves, 
Mohácsán Istvánné 78 éves, Si
mon Julianna 13 napos, Bak Elek 
18 éves, Kontics Éva 10 hónapos, 
Kovács József 48 éves, E id Rezső 
77 eves.

— Frontharcos találkozó. 
Az Országos Frontharcos Szövet
ség október hó 1 én nagyszabású 
íroniharcos találkozót rendezet, 
amelyen Budapestről es az ország 
össz.s nagyobb helyeiről mintegy 
húszezer frontharcos gyűlt össze. 
Külsősegeiben impozáns volt a 
talalaozó, amelynek jelentősege 
viszont erkölcsi sikerét teszi fe
ledhetetlenné. Mohácsról vitéz 
dr. Horváth Kazmer, Prókay 
János, Meichenics József, /anko 
vics Sándor, Káldor József es 
Mutavsics József vettek részt. 
Vitéz dr. Horváth resztvett a 
tisztek Oömbös előtti tisztelgésé
ben is. A resztvevők feledhetetlen 
emlekeket hoztak tnagu-raal az 
országos találkozóról.

1 u Ö J Á K A 8
A mohácsi m. tcir. téli 

Krazdasági t islcola meteo
rológiai állomása Jelenti 
1933. szept. 29 tői október ő ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- 23 C" 
a hőmérsékleti minimum -j-3 C° 

csapadék nem volt.
IGAZGATÓSÁG



1933. október 8. MOHÁCSI HÍRLAP 5

Sokacok műkedvelő
gárdája Kölkeden.

A Mohácsi Sokacok Katholikus 
Magxar Legenyegyletének műked- 
veiőgardaja Treuer Ferenc veze
tésevei f. hó 1-én, vasarnap Köl- 
kedre rárdult, hogy ott tancmulat- 
saggal eg\ bekötött műsoros es
tei) t társon. A kölkedi kulturház- 
ban nagyszámú közönség varta 
az előnyösen ismert sokac mű
kedvelőket. A színdarab előadása 
jó mederben folyt. Sajnos a má 
sod'k felvonásban, egy íeltekeny- 
segi jelenet alakításakor a kétszer 
is csütörtököt mondott Emge pisz
toly a férfi főszereplő szemének 
közelében váratlanul elsült s 
azon könnyebb égési serüléseket 
okozott, úgy hogy a harmadik 
felvonásban szerepet Treuer Fe
renc játszotta. A szereplők kitűnő 
alakításukért sok tapsot kaptak, 
különösen Cselinác V ca hajolta 
el a közönségét kitűnő hangjavai 
es szép játékával.

E oadas után táncmulatság volt 
reggelig, amikor is az ősi magyar 
es sokac táncoktól a legújabb 
modern táncokig minden táncot 
járták a párok a jelenlevők nagy 
erdekiődese aitai kísérve.

— Nyilvanyos illemhelyei a 
piacra 1 Több ízben felhívtuk a 
varos és a tiszti főorvos figyelmét 
az ó-varoshaza udvarán volt illem 
hely botrányos állapotara. Dr. 
Vas Jenő városi tiszti főorvos el 
is a rendelte annak lebontását, 
azonban a varos nem épített má
sikát A varos ezen részén, kü
lönösen hetipiacon feltétlenül szük
ség van egy nyilvános illemhelyre 
s nem is hisszük, hogy itt az 
óvnroshazan ez olyan sokba ke
rülne. Az illetékesek figyelmébe 
ajánljuk ezt a kérdést s reméljük, 
hogy taielnak fedezetet annak 
magoldasara.

— a mezei egerek irtása. 
A varos polgármestere hirdet
ményt adott ki, amelyben felhívja 
a gazdákat a mezei egerek irtá
sára Az irtást illetőleg utalunk 
külön cikkünkre. Akik az irtást 
elmulasztják, a hatóság költségükre 
elvégezteti az irtást.

— Betöltendő állások az 
OTl-nél. a belügyminiszter öt 
irodatiszti es négy kezelői állásra 
hirdet pályázatot az Országos 
Társadalombiztosító Intézetnél. 
Pályázati határidő 30 nap.

— Felakasztotta magat, özv. 
Sarkánál Józsefné sz. Kerekes 
Júlia 70 éves magánzónő a la
kásán felakakasztotta magát. Mire 
észrevették halott volt. Tettének 
oka aggkori életuntsag.

— a Stefánia és az óváros
háza kapuja. Az óvárosháza 
kapu bejáratat nem fogja egy 
házi gazda sem a rend és tiszta
ság mintájának venni. Ember 
emlékezet óta nem volt tatarozva 
s csupa repedés, vakolathiány a 
falak. A kapubejárat alól nyílik a 
Stefánia helyisége, ahol éles kont
rasztképen hat a ragyogó tisztaság 
és rend. A kettő nem fér össze 
már csak a Stefánia hivatását 
illetően is s ajánljuk ennek ..mi- 
előbbi rendbe hozatalát.

— Ismét elloptak agy kerék
párt EhrenfeU Géza kereskedő 
szerdán délben a Délbaranyai 
Bank házának kapualjában hagyta 

kerékpárját, mig a bankban el
végezte teendőit. Amikor onnan 
kijött meglepetésére látta, hogy a 
kerékpár eltűnt. — Az ismét fel- 
ujult kerékpár tolvajlás mutatja, 
hogy itt nem alkalmi tolvajokról 
van szó, hanem egy, vagy több 
tolvaj rendszeresen lopja a kerék
párokat. A rendőrségnek mindent 
el kell követni, hogy ezt a ban
dát leleplezze, mert ez a legutób
bi lopás mar egyenesen felhábo
rító, hogy a kapualjból is eltűnik 
a kerékpár.

— Az asszony és az újság. 
Egy nagy amerikai lap a követ
kező pályázatot hirdette meg: 
Miért olyan az asszony, mint az 
újság? A válaszok jöttek minden
felől nagy tömegben. Egy baj volt 
azonban, hogy a legtöbb férfi 
gúnyosabbik oldaláról fogta fel 
a kérdést, amiért aztan otthon ked
ves életepárjatól kapta a nem kért 

palyadijat. így pld. az egyik 
valasz így szól: „Az asszony azért 
olyan, mint az újság, mert mind 
a kettő mindent tudni akar s 
mindent kifecseg.“ Egy csicagói 
férj igy irt ; „Az asszony olyan- 
mint az újság, mert mindakettő 
azt akarja, hogy az övé legyen 
az utolsó szó.* Volt aztan egy 
le.kés valasz is : „Az asszony is 
az újság is érdekes s mindakettő 
szebbe teszi az életet.* — Ezt a 
választ természetesen asszony 
küldte be . . .

SPORT.
Vasarnap játszotta Délnyugat 

válogatott labdarugó csapata ne
gyedik Szent Korona kupa mér 
kőzéset Észak csapatavai, mely 
meglepetésre 2 : 2 (2 : 0) arányú 
döntetlen eredményt hozott. Észak 
mar 2 : 0-ra vezetett, amikor Dél
nyugat az utolsó negyedórában 
Fekete és Muszti góljaival egali
zálta a 2 gólos északi előnyt.

A táblázat most igy alakult:
DM 4 3 — 1 11:5 6
Közép 4 3 — 1 13: 7 6
Nyugat 4 2 — 2 10:9 4
Észak 4 1 1 2 8: 10 3
D.nyugat 4 1 1 2 6:9 3
Kelet 4 1 — 3 3:11 2

A DPAC és a PSC előrehozott 
bajnoki mérkőzését vasárnap ját
szották le Pécsett, mely a DPAC 
2: 1 (1 :0)aranyú győzelmét hozta.

•

MTE—PSC bajnoki találkozásra 
kerül sor vasárnap délután fél 
4 órai kezdettel a kastélykerti 
sportpályán. Az elmúlt évadban 
az MTE mindkét alkalommal 
(3:2 és 3:1) győzte a pécsieket. 
A DVÁC-tól elszenvedett súlyos 
vereség nagy elkeseredést váltott 
ki a csapatban is es igy remél
jük, hogy ez az elkeserdés nagy 
akarásban fog érvényesülni a PSC 
ellen, mely bár az utóbbi időben 
erősen feljavult, mégis a mohácsi 
csapat a hazai pálya előnyét él
vezne indul a küzdelembe az 
üszögi csorba kiküszöbölésére és 
a mohácsi sportközönség kién- 
gesztelődésére egy szép eredmény
nyel.

Tömöri F. C. vasárnap folyó 
hó 8-án Beremenden az ottani 
Fotball Clubbal játszik barátságos 
mérkőzést.

Szerkesztői üzenetek.
Dunamentl, erőszakoskodásokról irt 

levelet készséggel közölnénk, mert igaza 
van. Névtelen leveleket azonban elv
ből nem közlünk.

Felelés sx-rkeaitö : 
BÁN ANDRÁS.

Laotulaldonos 4* kiadd i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NY1LTTE R
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőségj

Köszönetnyilvánítás-
Mindazok, kik Istenben bol

dogult felejthetetlen fiunk

BACK ELEK
elhalálozása alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével, koszorúk, csokrok küldé
sével, avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, fogadják ezúton is a 
leghálásabb köszönetiinket.

Mohács, 1933. október hó 5,
A gyászoló család.

Budapesti előkelő intézet 
Mohács járás területén 

agilis megbízható

képviselőket
keres.

Szorgalmas egyéneknek, 
komoly jövedelem.

Ajánlatokat 

„Munkatárs44 
jeligére a kiadóba kérünk.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

7830,1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatnak 
Kleinhausz Ernő és Heiberger 
Anna végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtá-i ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 1150 pengő tőkeköve
telés és járulékai behajtása vé 
gett a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő, lllocska község
ben fekvő s az illocskai 201. sz. 
tkvi betétben A. I. 1. sor. 750. 
hrsz. alatt felvett szántó feleré 
szére 257 pengő 50 fillér, A. I.
2. sor. 751. hrsz alatt felvett 
szőlő felerészére 155 pengő, 752. 
hrsz. alatt felvett szántó feleré
szére 14ó pengő kikiáltási árban,

továbbá az illocskai 68. sz. 
tkvi betétben A I. 1—2. sor. 
103 ésj 104. hrsz. alatt felvett 
kert és ház 1069 pengő kikiáltási 
árban.

Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank r. t. legkisebb vételár 
nélkül árverezhet, Zeitvogel és 
Mizsérrel szemben a legkisebb 
vételárat 1440 pengő 31 fillérben, 
Teppert Józseffel szemben 1673 
P 31 fillérben, lllocska község
gel szemben 2070 pengő 30 
fillérben, Poth Jakabbal szemben 
2490 30 pengőben, Baranyai Vil 
lamossagi r. t. vel szemben 2710 
pengő 30 fillérben állapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek lllocska községházánál 
megtartására:

1933. évi október hó 27. 
napjának dé’előtt 10 óráját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t. c. 150. §a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1 Az árverés alá eső ingat
lant a kikiáltási ár %-ánál alacso
nyabb áron eladni nem lehet 
(1908 : XLI. t.-c. 26. §.), ahol 
legkisebb vételár van megállapít
va, ott ez az irányadó.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10% át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42 §-ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX t. c. 147, 150, 170. 
§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár %-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi %-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t-c. 25. §.)

Mohács, 1933. évi junius hó 
24. napján.

Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.



6 MOHÁCSI HÍRLAP 1933. október'8.

MEGNYÍLT!
Szentháromság ncca lö.sz. alatt

(Léhmann hentes mellett.) 

bőr- és cipészkellék- 
kereskedés.
Nagy raktar. Cipöfelsörész- 
keszilés Olcsó arak.

Tisztelettel

Mohácsi Börárúház
Hirdetmény.

Hercegtőttós község 
bérbeadja a tulajdonát alkotó 

községi korcsmát 
1933. évi október hó 21 én 
délelőtt 10 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen 1934. évi 
január hó 1 étől 3 évre. Kikiál
tási ár 400 pengő, bánatpénz 50 
pengő, amely 15 nap alatt az l/t 
évi bérre egészítendő ki. A bérlő 
a legtöbbet ígérő.

További feltételek a körjegyzői 
irodában bármikor megtekint
hetők.

Elöljáróság.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
A mohácsi róm. kát. hit

község teme'őHzottsága folyó 
hó 17 én délelölt fél 11 órakor 

a Kápolna mellett árverést 
tart, amelyen a régi, gazdátlan 
márvány és mészkő sírköveket a 
legtöbbet ígérő megveheti.

Temető felügyelő-bizottság.

2 szobás uccai lakas kiadó 
Ranics Mátyás 
Tompa Mihály u. 12.

Kaliforniai pajzstetütől mentesj

Gyümölcsfát 
Magastörzsü^bokorrózsát 
Díszfát
Díszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szölövesszötstb.
bármilyen mennyiségben igen 

olcsón szállít

UnghYáry József
faiskolája

CEGLÉD.
BUDAPESTI iroda

VI., Andrássy-ut 56

Oktató nagy árjegyzék ingjen.
- — *

Cim a kiadóhivatalban.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
Kossuth Lajos ucca 71. számú

ház.
SOLL JAKAB

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Piaci éraki
Búza — — 6.50 p
Rozs — — 4.20 p
Árpa — 5-— p
Zab — — V- p
Tengeri csöves 3.- p 
Tengeri morzs. 6.— p 
Bab — — 9.50 P

Montenuovo Hercegi Uradalom 
száraz

gyertyán hasáb 
és dorongfája 
eredeti erdei ölezésben 

kapható

Roheim Ferenc cég fatelepén.

Eladó
A kápolna közelében 1700 

□•öl újonnan ültetett 

szó'ió'met 
épület, kút és gyümölcsös
kerttel, szürettel, szabad kézből 
eladom.

Krosics János.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

lo:

1

••

On nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk)! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u.^3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Moháes.




