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D iktatúrák.
Az utóbbi időben ismét | 

sokat beszélnek az állítólag | 
előtérbe kerülő diktatórikus 
törekvésekről, amit azonban 
a másik oldalról határozot
tan megcáfolnak.

Az objektív megfigyelő fel
tétlenül lát, nem az uj kor
mány óta, hanem a háború 
óta olyan intézkedéseket, 
amelyek valamikor nem vol
tak elképzelhetők s amelyek 
csak az ujabö törvényhozás 
u. n. kerettörvényeivel lehet
ségesek. Vannak intézkedé
sek, amelyek a magánjogba 
nyúlnak és évtizedes szoká
sokat megváltoztatnak. Van
nak, amelyek a közgazdasági 
forgalmat szabály ozzák s igy 
a kereskedelem szabadságát 
sértik, eiméetileg, a gyakor
latban azonban nemcsak 
szükségeseknek bizonyullak, 
hanem az érdekeltek egy ré
szenek óhajara születtek meg.

Ha mirdezeket figyelem
bevesszük, akkor megállapít
hatjuk ugyan, hogy a sza
badságjog ideális elképzelé
sétől messze vagyunk, mert 
igen sok téren olyan joga 
van a n ir.dtnkori kotmany- 
nak, ameiy melyen belenyúl 
a ma emberének életebe.

Azt hisszük azonban, hogy 
a diktatúrától ié.ck nem 
ezekre gondolnak és az 
egyén, az egy vezér diktatú
rájától félnek. Megjegyezzük 
azonnal, hogy mi sem va
gy u tk  hívet az ilyen dikta
túrának, kiindulva abból az 
egyszerű tényből, hogy egy 
emben mégis csak egy em
ber, aki teveohet, aki hibákat 
csir alhat s még a legprimití
vebb népek is tanácskoznak, 
nagy elhatározások előtt.

Ugyanakkor azonban meg 
kell azt is állapítani, hogy a 
parlamentarizmus mai rend
szere nagyon sok kivetni va
lót n uiat es a modern tör
vényhozásnak kell valami 
ideallisabb, a mai életnek 
megfelelőbbet találni.

A ma politikája legnagyobb 
részben gazdasági érdekeke t 
alap-zik. Minden foglalkozási 
réteg arra törekeszik, hogy j 
minél nagyobb számban jut- 
tasson a parlamentbe olyan j 
férfiakat, akik ennek a réteg
nek speciális bajait ismerik, 
akik ezeknek kiküszöbölésén 
fognak dolgozni, akik tehat 
nagymértékben nem az ösz- 
szességnek, hanem egv fog
lalkozási osztálynak lesznek 
képviselői. Ezeket nem poli 
tikai elvek vezetik ténykedé
sükben hanem mindenkor 
megbízóik érdeke lebeg sze
meik előtt, azokért és azok
nak tevékenykednek.

Ez a tény pedig megmu
tatja az ulat a jövő politiká
jának. Ez a leegyszerűsített 
politika és alapja a kenyér, 
a kereset s az élet maga is 
errefelé terelődött A nagy 
óla: z zseninek, Mussolininak 
a diktátori elv mellett is si
került ennek az elvnek ér
vényt szerezni és sok tekin
tetben n ár ideális formában 
történnek az intézkedések, 
mert a legkisebb fa uig is 
leryulo szervezeteken keresz
tül a vezetők mindig meg
kapjak a nép kívánságait, 
mit.dérkor megtudjak véle
ményét s amennyire emberi
leg lehetséges, a népakarat 
n.egfeielő módon érvényesül.

Anélkül, hogy idegen né
pek beváil ierdszereinek egy- 
szerü, lemásolására gondol
nánk, mégis úgy latjuk, hogy 
a jövő alkotmányát ezekből 
az elvektől kell kiépíteni. A 
leglontosabb az, hogy a nép
akarat kifejezésre juihasson, 
hogy azok a tömegek, ame
lyek választások idején oly 
kedvesek, amelyeknek kegyét 
keresik, később is megtalálják 
azt a batati kapcsolatot, 
amely a választások idején 
fennállóit a választó és a 
választott közóit, hogy fajdal
mukban, bánatukban, szomo
rúságukban, úgy mint örö
mükben osztozzon és ezek

nek kifejezést adjon odafenn 
a kormánynál is.

Ha az országvezetés uj 
rendszere ezt megtalálja, ak
kor aztán mellékes, hogy mi
X X X X X X X X X X X XBeépül a városházi épülettömb negyedik sarka.

A M, Kir Rendőrséget helyezik el az uj épületrészben.
Dr Marpilay Lajos polgármester eredményes budapesti útja

A M Kir. Rerdcrség elhelye 
zése, a gimnázium felállítása óta 
á láncom prcb érráia a varosnak. 
A Mohácsi Hírlap is löbb ízben 
foglalkozott ízzel a kérdéssel és 
mmi a legmegfelelőbb megöl 
dást aiánlota

a városházi épülettömb 
negyedik sarkéinak kiépí
tését, amivel Mohács vá
ros négy fontos hivatala 
kir ülne egymás közelébe.

Mi M m  — n in i lapunk mull 
szán ában megírtuk — a tavasz- 
szál már ki kell üriieni a mos
tari helyiségeket az allamrerdcr- 
ségntk, felkerestük dr. Afoz^r/oy 
La,cs polgáimestert, hogy az 
ideiglenes intézkedés mellett tör- 
tér.ieke lépések a végleges 
n ego dásia.

A pogáinester a következő 
választ aota:

— Mmt ismeretes, a Mohácsi 
Hírlap is megírta, a Városok Or
szágos Szövtisége egyik ülésén 
szóváteitem, hogy a városok 
hozzájáiulása evek óta lúlmagas, 
mert arnak idején arról voll szó 
hogy a költségvetés 3u,o a ere
jéig járul hozza minden város a 
rendőrség fenntartásához Ezt a 
nregallapitascmal a gyűlés teljes 
egészeben felfogadta, mentorán- 
cun ot adott be a kormányhoz, 
aneiynek tiednénye is volt, 
an ennyiben mar az 1935. évre 
Mohács váiosa is az addigi 
28CC0 ptngó helyett csak 
lÓ.CtO pengő hczzájáiu asra 
lelt kötelezve.

— Leguicbbi budapesti utam 
{lkain aval ebben az ügyben 
ujatb kérvényt adtam be, amely
ben lész eitsen kimutattuk, hegy 

a varos 19 3 1. tv óta ál
landóan a kötelesnél ma
gasabb összeggel volt meg- 
üthette, mert a 2é>.000 
pengő a 1.100.GGU pen
gős koltsegteiesnek Jelelne 
meg, mar pedig azóta 
koiisegteltsunk 600 ezer
pengő ala szállóit.

nek hívják, mert a szabad
ság csak addig jó, amíg nem 
fajul el szabadossággá és a 
diktatúra is lehet jó, ha jót 
akar és cselekszik.

x x x x x x x x x x x x x

— Miután pedig a város ar 
hozzájáru'ást még nem fizette 
meg, kértem, hogy a külömbö- 
zetet, ami közel 40 ezer pengőt 
jelent, engedjék el a városnak.

— Az előadott és igaz érvek 
hatása alalt a kérelem kedvező 
elintézésével komolyan számít
hatunk, hogy ezt az összeget 
elengedik a városnak.

— Ugyanakkor a belügymi
nisztérium államrendőrségi fő
osztályának főnökével is tárgyal
tam, amelynek során előadtam, 
hogy a városházi épülettömb 
negyedik sarkának kiépítésével 
lenne leghelyesebb a rendőrség 
helyiségeinek végleges elhelye
zését megcsinálni. A fedezetet a 
következőképen jelöltem meg: 
A kormány által a fentiek szerint 
elengedendő 40 ezer pengőhöz 
a rendőrségi főosztály eszközöl
jön ki hozzájárulást az állami 
inségakcióból. Engedjék el a vá
rosnak egy, esetleg két évi hoz
zájárulást összegét s így

mintegy 70— SO ezer 
ptngó állana a záros 
rendelkezésire, amely el
egendő lenne a sarok
épület felépítésére.

— A város ezzel hosszú év
tizedekre elintézte a rendőrségi 
hivatal elhelyezését a városháza, 
a pósta, az adóhivatal mellett, a 
város forgalmi központjában. 
Külön terhet sem jelentene a 
városnak, mert hiszen az egyéb
ként a kormánynak fizetendő 
hozzájárulásból építenénk meg, 
de az épület a városé lenne, te
hát vagyont jelenlő ingatlant 
nyernénk, viszont az állam sem 
áldoz sokat, amennyiben 1—2 
évi hozzájárulás és a többiét 
elengedésével a rendőrségnek 
állandó helyet biztositana.

— Az előadottak teljesen meg
győzték az osztályfőnököt és a 
maga részéről hozzájárult ehhez 
a megoldáshoz. így tehát majd
nem biztosra vehetjük tervünk 
elfogadását, bár ehhez még ter
mészetesen, a pénzügyminiszter 
elvi döntésére van szükség
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— Ennek alapján már most 
megkezdtük a tervek előkészíté
sét és a rendőrséggel egyet 
értően igyekszünk úgy elkészi 
teni a terveket hogy mindenben 
megfelelő helyiségek alljanak a 
hivatalok és az örszemélyzei ren
delkezésére.

.4 valószínűség az> l,0W  
jövő év tavaszán már 
építkezésre kerül a sor s 
ezzel a ; r"  cv közműn 
kálalamak előkészítését

kezdtük meg, miáltal a város 
iparcstársadama az >dei nagyobb 
foglalkoztatás után, a kővetkező 
evekben is számíthat munkára.

A polgármester nyi «tk >zatát 
a legnagyobb örömmel kö. öljük, 
aki csendben, de annál er- d né 
nyesehbcn dolgozik és munka 
jának eredménye a városnak és 
a poigá-Ságnak megbecsülendő 
előnyöket jelent.

S zázezer p e n g ő  
az á tk e lé s  

m o d e rn iz á lá s á ra . 
Országos lervpáiyazat a

k iv it e lr e .
Megiituk, hogy a város mű 

szaki r sztá ya most már rendsze
resen foglalkozik az átkelés mo 
dernizálá'ávíl és előmunkálatokat 
végez a kérdés megoldásának 
előkészítésére. Egyidejűleg azon
ban ez anyagi fedezet eőterem- 
léséről is gondoskodni kellett 
ezért a városa kormányhoz fór 
dűli, hogy az OTI tartalékokból 
kölcsönt kaphasson.

Mint örömmel értesülünk, dr. 
Margitay Lajos polgármesterrel 
legutóbbi budapesti útja alkal
mával közölték, hogy

a M O B I tartalékból 100 
ezer pengős 25 éves tör- 
lesztéses kölcsönt adnak 
a vá.osnak.

A kölcsön évi annuitása, vagyis 
a kamat és a tőketörlesztés, nem 
fogja a jelenlegi 7 5% os kamat 
összegét meghaladni. Magyar 
pengőben adják a kölcsönt és 
nem lesz árfolyamküiömbözet, 
tehát teljes egészében kapja meg 
a város.

A hivatalos értesítés még nein 
érkezett meg, azonban a város 
polgármestere maris megtette az 
előkészületeket. Országos terv- 
pályázatot hirdetnek a kivitelre 
és amikor a pályaművek beér
keznek,

a képviselőtestület elé 
kerülnek döntésre.

Mohács város régi, sok pa ■ 
naszt, bosszúságot megért ügye 
indul el ezzel a végleges ren
dezéshez.

— A Mansz m agyar estje. 
Folyó hó 22-en, szombaton tartja 
a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége farsangi tancniu atsá- 
gát, amely az idén magyar est 
tesz. A közönséget kéri a rende
zőség, hogy magyar ruhában, 
vagy népi viseletben jelenjenek 
meg, hogy az est valóban szin- 
pompas magyar rúnákban, ma
gyar jellegű legyen. Az Iparos
kor nagy termében lesz az est, 
kezdete fél 9 órakor.

Vitéz Horváth István dr. 
lett Baranya és Pécs 

nj főispánja.
A kormányzó a belügyminisz

ter előterjesztésére Vitéz Horváth 
I tván péc i járási főszolgabírót 
Baranyavármegye és Pécs 
szab. kir város fő;spánjává ne
vezte ki A kinevezés hírét a 
szerd3 esti rádió hozta először 
Mohácsra és mindazon helye
ken, ahol az uj fő spin eddigi 
munkásságát ismerik, örömet és 
megelégedést kellett.

Az öröm egyrészt annak a 
körülménynek szói, ! ogy a k i
nevezéssel a közigazg’.tás leg
alsóbb fokáról eiindu t f-'rf u ke 
tűd a díszes állásba, akinek leg
főbb érdeme b .c - ii eles munkás 
sága, amely pályájának eddigi 
utjai jelemezte, másrészt az, 
hogy fatálon, munkabírásának 
leijében került a főispá i székbe 
Vitéz dr. Horváth István és így 
a vármegye bi tón várhatja egy 
uj fellendülés korszakát.

Vitéz Horváth István dr. 1895 
ben született Siklóson. Edasapja 
hosszú időn át volt a szentlő- 
rmci játás főszolgatirája s az 
uj főispán is itt járt elemi isko 
laba, Középiskolai tanulmányait 
Pécsell végezte és itt kezdte fő 
iskolai tanulmányait, amit aztán 
a Pázmány egyetemen fejezett 
be. 1922 januárjában lépett a 
vármegye szolgálatába. Két évig

I központi előadó volt, majd a já- 
1 rás szolgabirája lett. 1931 ben a

A fíöiitharcosok íeaüdíülánja.
A Mohácsi Iparosok O vasó- 

köre még talán sohasem látott 
ily tömeget falai között, mint 
vasárnap délután. Zsufo tan egy
más mellé állított asztalok körül 
egymáshoz préselve ültek és 
még a másik terembe is jutott 
a megjelentekből.

A teadélután műsorát a H i
szekegy nyitotta meg, amely 
után Vitéz Horváth Kázmér dr. 
mondott beköszöntő beszédet. 
Örömmel üdvözölte az ily nagy 
számban megjelenteket, uurt b i
zony, amikor a frontharcosok 
megszervezése megindult, mind
össze 40 ember jelentkezett. Sok 
harcba, munkába került, míg a 
frontharcos szervezel ily tömeget 
megmozgató tényezővé lett, bár 
még mindig nagyon sokan van
nak, akik nincsenek sorainkban.

A magyar frontharcosok az 
angol bajtársak jelszavát tűzték 
ki zászlójukra, amely ott ragyog 
a Queen Street egyik paloiáján, 
amely előtt álló örökmécses 
lángjait a mostani V ili Edward 
angol király gyújtotta meg. Ez 
pedig: áldozatkészség, hazaszere
tet, bajtársiasság. A mozgalom 
nem akar személyi kultuszt csi
nálni, de ki akarja küzdeni a 
volt frontharcosok megbecsülé
sét. Ha harcolunk, küzdünk és 
kitartunk, akkor győzni is fogunk 
— fejezte be nagysikerű beszé
dét V. Horváth dr.

Utána, néhány buzdító szó 
1 kíséretében kitűzte az országos

pécsváradi, majd 1935 ben pécsi 
főszolgabíró lett.

Az uj főispán kiválóan kép
zelt közigazgatási szakember, 
aki előszeretettel foglalkozott a 
falu egészségügyi és gazdasági 
ügyeivel, továbbá a város szo
ciális p'ob'émáival s igen alaoos 
ismerője a varmegye kisebbségi 
kérdésének Erélyes, de igazság 
szerető ember akit munka óban 
a becsületesség és igazságosság 
vezelett.

M n t ember is értékes és 
szimpatikus. Önzetlen, egye 
nes ás őszinte. A kötelességár 
zet fanatikusa Ezek az értékes 
;u ajdouságok irányították rá a 
kormány f gyeimét is, a n ko r 
felemelte a vármegye élére.

Amit elért, a maga erejébő érte 
el,népszerűségre nem törekedett, 
mégis szeretet és megbecsülés 
vette körül. Baranyavármegye 
szülötte és a vármegye sokat vár 
munkásságától

A vármegye közönsége m últ
jára támasztott előleges bizalom 
mai tesint az u| főispánra s mi 
mohácsiak is hisszük, hogy jo 
gos érdekeink, kívánságaink tá 
mogatóiát kapjuk benne, M o 
hácshoz egyébkén! rokoni köte
lékek is fűzik, amennyiben H or
váth Miklós járási főszolgabíró 
leslvérbátvja

Az uj főispán installációja va
lószínűleg a hónap végén lesz.

szövetség kitüntetését a követ
kezőknek: Láng Aladár, Káldor 
József, /ák fa lv i József, Horváth 
István, Mohos József, Mutavsics 
Mátyás, Scháffer Ádám, Kre'ner 
Lőrinc.

Raffav Mihályné következett 
ezután, aki egy irredenla dalt és 
kél háborús dalt adott elő, Ger 
gely János karnagy zongoraki- 
sérete mellett. Mindháromért ha
talmas tapsot kapott elismerésül. 
Nagyon szép volt a műsor vé
gén előadott toborzója. Magya
ros szilajság, kiforott tánctudás 
jellemezték és megérdemelt s i
kert aratott ezzel is.

Eredeti és nagysikerű volt a 
Magyar Bokréta négy tánca : 
körtánc, seprütánc, kanász vagy 
zsandárlánc és a libegős. A kö
zönség tombolva követelte a 
ráadásokai. A gyönyörüszép régi 
mohácsi viselet és a táncok 
megérdemlik, hogy többször is 
bemutassák Tánco.ták: Bartókné 
Wöö Erzsébet, Szollárné Kószó 
Mária, Gulyás Mária, Hoskics 
Ilona, Sütő Bözsi, Szabó Anna, 
Veszély Mária, Tadics József, 
Kósza József, Szűcs József, Szűcs 
István és Bakó János.

A műsor kiemelkedő száma 
volt Adter Sándor főkántor dalai. 
Két háborús dalt adott elő. 
Csengő, szépen iskolázott, érces 
baritonja és kitűnő előadása 
megérdenelt tapsokat aratott. Az 

I est hangulatának alapját rakta le 
1 azután háoorus katonanólákkal,

amelyeket a közönség vele együtt 
énekelt.

Nagysikerű volt az „öreg 
csontok vigassága" c. kis darab, 
amelyben Dettkó K., Fűhrer F , 
Tasi Margit és Koller Károly 
remekeltek Kitűnő figurákai mu
tatlak be és játékuk messze felül, 
múlta a műkedvelő előadások 
nívóját. A rendezésért Vitéz Via- 
rossy Oyu'át illeti a dicséret

És azután jött a tánc. Vitéz 
Horváth Kázmér d r , akit a tea
délután rendezésének nagy mun
kájáért a legnagyobb elismerés 
illeti ebben a haialmas zsúfolt
ságban is tudott a táncosoknak 
helyet szór tani A késő éjsza
káig ment a lánc és nemcsak 
az ifjúság, de az öreg csontok 
is vígadoztak . . .

Az egész rendezés precíz, ka
tonás volt M nden előkészítője 
dicséretet érdemel, de különösen 
ki ke i emelnünk dr. Margitay 
Lajosnál, Schmidt Lajosnét és 
Vitéz Horváth Kázmér dr.-nét, 
akik a frontharcos asszonyok 
élén nagyon sokat fáradoztak, 
dolgoztak és oroszlánrészük van 
az est sikerében Nagy munkát 
végeztek az ügyes és bájos ki
szolgáló lányok is.

A siker útja.
Most száz eve szílle'ett Andrew 

Carnagie, aki igazan hivatott 
arra, hogy az emberiségnek út
mutatás- adjon arta, hogy lehes
sen és kehien a siker utján járnia. 
Hiszen ez a skót gverek egyszerű 
kisvárosi takacs fiin ak  született 
s karrierjei, m int taviratkihordó 
kezdette meg. De azután vasaka- 
rattai addig kepezte magát, amíg 
távirótisztté, majd vasutt titkárrá 
lett. Hálókocsi részvényekkel kez
dett spekulálni, majd acélgyárai 
lett s végül, mint Amerika egyik 
ieggazdagabb embere halt meg. 
Halala előtt azonban óriási va
gyona legnagyobb részét kazeé 
lókra hagyományozta.

Nos, Carnagienek egyik gyak
ran ismételgetett jelmondata ez 
v o lt:

— Vegyetek elő két egyforma 
munkikedvű és egyforma intelli- 

i genciáju embert s m glássátok, 
t kettejük közűi m indig az fog a 
\ másik fö lö tt diadalmaskodni, 

aki több irányban müyelte ki
magát . . .

I Ezt a több irányban való ki- 
I művelődést pedig sehol és semmi 

módon nem szerezheti meg az
í ember könnyebben és gyorsab

ban, mint egy jó lex.kon segít
ségével. Jellemző, hogy oiyan

! emberek, akiket hivatásuk vezető 
helyekre lendített, mindenkor 
nyíltan bevallottak, hogy a lexi
konnak köszönhetik azt, hogy ki
emelkedtek a szürke tömegből. 
A 164 éve létező Encyciopaedia 
Britannica példám büszkén hir
deti magáról évtizedek óta, h igy 
George W ashingtontól kezdve, az 
Egyesült Államok minden egyes 
elnöke megszerezte és áttanmtni 
nyozta az angoloknak ezt a va
lóságos nemzeu intézőién íye vált 
lexikonét.

S ha már száz és százötven 
esztendővel ezelőtt is ez voii a 
helyzet, mennyivel inkábo á.i ez 
az igazság ma, a világháború 
utáni hihetetlen meretú vuagtri 
zisben, amikor igazan csak a teg-

i sokoldaluob tudása etnoer alihatj*
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meg a sarat, az élet bármely irá
nyú viharzásában.

Az örökös harc közepette az 
az ember marad fölül, aki em
bertársainál többet tud s általá
nosabb a tudása. Súlyos napi 
elfoglaltságunk és sok minden
fajta tiltó rendelkezés miatt csak 
kevesen jutnak hozzá, hogy egye 
met, szakiskolát, vagv akár esik 
speciális kurzusokat is végezze
nek. Ilyen körülmények között 
aztán nincs más ut a siker felé, 
mint egy jó lexikon, amely szak
avatottan, alaposan es a legmo
dernebb ismeretek birtokában in- 
stiuá! mindenről, amire a ma em
berének szükségé van.

Deliat milyen legyen ez a min 
derít uJó jjbarat, a modern érte 
lemben vett lexikon? Kevés em
bernek van arra Ideje, hogy 
húsz-, harmtrcköletes nagy lexi
konokat tanulmányozzon át. Az 
lyen nagy lexikonok legtöbbje, 

külföldi lexikonszakeniberek sze 
ríni sok olyan ballasztot is epei 
megaval, amire a Ma embereitek 
aiio lehet szüksége s amivel csak 
fölöslegesen terhelné meg agyát. 
\  iszont az egészen kis, egy-, két
kötetes lexikonolt terjedelmüknél 
fogva, ezt a célt nem szolgálhatják.

Általánosan elismert dolog — 
s ma mar mindenütt erre a I xi- 
komipusra temek at a v lag leg
ismertebb ltx  konkiadói, — hogy 
az öt-hat köetes lexikon az a 
törnie, amely legjobban kielégíti 
a mai olvasót, úgy alapos
ság, mint az információszerzés 
gyorsasaga szempontjából. Ezt 
az uj típust követi a Dinte es 
Pantheori könyvkiadók kiadási
ban most megindu ó magyar 
standardmunke, az U j Lexikon 
is, amely hat kötetben teljes. Ez 
az L'j Lexikon nem aprózza szét 
sokszázezer címszóban az anya
got, úgy, hogy az olvasónak 
nem keli fáradságos munkával 
keresgélnie az együvé tartozó 
dolgokat s a folytonos ide-oda- 
utalásokon nem kell bosszan
kodnia. Nagyobb összefoglaló 
cikkek mondanak el minden, a 
Ma embere nézőpontjából érdek
kel biro dologról minden fontos 
tudnivalót. A hat kötet 4000 ol
datának 500.000 sorában nincs 
egyetlen henye, fölösleg.s szó, 
mert a szakavatott munkatársak
nak, (akik között a magyar tu- 
dolmányos világnak szinte minden 
számottevő neve képviselve van) 
a legnagyobb preciziora törekszik. 
Ezenfelül azonban parallan ereje 
ennek az uj lexikonnak az, hogy 
a tudnivalók tetemes részét köny- 
nyen áttekinthető tablazatokba es 
grafikonokba öntötte át a szer
kesztőség. Ezek a grafikonok a 
a modern ember számara azt je
lentik, amit a középkor embere 
szamara a íairalestett „Szegények 
bibiiaja“ : könnyű, gyors, köny- 
nyen megjegyezhető vizuáis ta 
jékozódast az élet legnagyobb 
problémái f.lől. Egy-egy ilyen 
könnyen áttekinthető tablazat

nagyobb tanulságokat rejt magá
ban, mint sokszaz oldalas nehez 
szöveg s amellett könnyebben 
is megjegyezhető.

A hatkötetes L'j Lexikon még 
azok számára is fontos, akiknek 
már van egy régibb kiadású 
nagylexikor.uk, mert hiszen nincs 
nap, amely ne hozna tömegnyi 
uj fogalmat, uj problémát az ol
vasó elebe. Már pedig az Uj L«-

Á mohácsi téli gazdasági 
vándorgyűlése

A mohácsi téli gazdasági is
kola Ifjúsági Gazdaönképzókö 
rének ezidet első nyilvános ván
dorgyűlése február hó 9 én d 
u 3 órakor Németbólyban, a 
Ront Kát Ifjúsági Egyesület he
lyiségében vo t. A gazdanapnak 
és ünnepségnek a derült, szép 
idő is kedvezett, de a község 
apraja-nagyja is nagy érdeklődés
sel kisélte végig a fiuk szerep 
lését. Az ifjúsági közgy.lés előtt 
Fáik Konrád (Szilágypuszta) 
felsőéves ifjúsági elnök néhány 
hatásos szó kíséretében megko
szorúzta a Hősök Em ékszobrát, 
majd ugyanolt Voik János (Né- 
tneibóly) felső é.folyamos „Le
venték a hősök sírjánál" című 
verset szavalta e!, végül az ifjú 
ság kegyelete jeléül diszmenet- 
ben vonult ei az emlékmű előtt.
A németbólyi leventezenekar kí
séretében elvonuló tanulók a 
Rótn, Kath. Ifjúsági Egylet he 
lyiségében gyűltek össze, ahol 
mintegy 400—500 főnyi közön
ség volt együtt.

A vándorgyűlésen résztvettek 
Harász István járási kir. gazda
sági felügyelő, Hrmann Ferenc 
főjegyző, Németbóly, Keszdorf 
Károly igazgató, Németbóly, Ur- 
sits Alajos áliOTtasfónök, dr. 
Guth József orvos, Klug Ger
gely az Ifjúsági Egylet, Mór- 
schenhauzer Vtl nos, a Legény- 
egylet elnökei, Vadon Lajos le 
vente főoktató, Hámor András 
lanttó, a község tekintélyes gaz-

- dái és nagyon sok érdeklődő.
Az ifjúsági gazdagyülést a |

Néhány újabb történeti 
regényről

címmel tartott Kecskés Lajos 
polg. isk. h. igazgató, tőle már 
megszokott nagy irodalmi kész
séggel és választékos stílusban, 
ismertető kitűnő előadást, a leg
utóbbi liceális estén.

Divatja van az irodalomban is 
az egyes műfojoknak, miként az 
eleiben a női ruházkodáson, bú
toron, falfestésen, építési módon, 
stíluson keresztül mindennek. A 
sok irodalmi műfaj eltörpül ma a 
regény mellett.

Igaz, hogy felületes szemlélő 
előtt a ponyvaregényeknek talán

xikon az uj címszavak garmadá
ját ismerteti s bizonyos fokig 
ntég a Holnap felmerülhető kér
déseibe is belevilági-, akár a v i
lágpolitika, akár a gazdasági fej
lődés, akar a természettudományi 
ismeretek terén, szóval minden 
olyan területen, ahol az adott 
törvényszerűségek alapján, bizo
nyos mértékben lehet a jövendőre 
is következtetni.

iskola gazdaifjuságának
Németbólyon.
Hiszekegy elmondásával nyitot
ták meg, majd Vitéz Horvátth 
Iván téli gazdasági iskolai igaz
gató üdvözölte az egybegyü t 
közönséget. A vándorgyűlésen 
Trischler Ferenc (Németbóly), 
Kresz Ármin (Neme boly), Hahner 
József (Lippó), Kaposi József 
(Lánycsók) és Balázs János (Mo
hács) felsó évfolyamos tanulók 
szakelőadásokat tartottak, inig 
Imre János (Kékesd) Vitéz Rí 
bényi Lajos (Németbóly) felső 
évesek iiredenta verseket szaval
tak. A tanulók önállóan össze 
állított, élénk, ügyes eiőaidásaik- 
kal, szavalataikkal nagy sikert 
arattak. Az ifjúsági énekkar nép
dalokat adott elő és végül írre 
denta szavalókórus al szórakoz 
tatta a közönséget Az énekkar 
és szavalókórus nagy sikere 
Kecskés Lajos polgári iskolai h. 
igazgató, téli gazdasági iskolai 
óraadó tanár, lelkes munkáját di
csérték. Az ifjúsági gyűlést Fáik 
Konrád ifjúsági elnök rekesztette 
be és az a Himnusz eléneklésé- 
vei ért véget Ulána a mohácsi 
téli gazdasági iskola némelbólyi 
tanulóinak szülei meleg vendég- 
szeretettel, saját maguk szemé
lyes kiszolgá'ásával, vacsorán 
láttak vendégül az egész tanuló 
ifjúságot, élükön a tanári karral 
és a község vezető embereivel, 
amivel az iskola iránt érzett sze- 
reletüknek kedves jelét mutatták. 
Vtgül vidám nótaszó és láncvi
galom mellett nyert befejezést a 
a kedves gazdata'álkozó és ün
nepség.

nagyobb keletjük van, mint az 
igazi értékeknek, de a valódi ér [ 
teket, a legtisztább irodalmat ke
reső publikum ma olyan műfaj- . 
bán találja meg irodaim szűk- [ 
ségieteit, mely műfaj hivatva van 
kiszorítani a ponyvát, a salakot í 
es ez ; a történeti regény. Ami
kor a nemze- é ete válaszúton 
van, amikor a lét és nemlet kér
dése a legnagyobb feszültségben j 
tartja a maroknyi magyar népét, í 
akkor minden igazi magyar író 
megpróbálkozik a múlt bóditó j 
italaval s történeti regénybe szó 
ritja kereső, aggódó szemmel fel ; 
fedezett jelenben és mu’tban egy- j 
arám rémítő, vagy bizalmat su
gárzó olyan magyar tényékét, i

amiből a jövőt, ezt a borzalma
san meghökkentő s szédületét 
keltő ködöt akarja kifürkészni s 
járhatóvá tenni Régi történeti 
íróink, igy Mikszáth, Kemény, 
Gárdonyi, br. Eötvös, Jósika, 
Herceg mellett a mai történeti 
Íróink, igy különösen Harsányt 
Lajos, Torntay Cecil, Szánthó 
György, Farkas Jenő, Gulácsy 
Irén, Móricz Zsigmond, Makkai 
Sándor mind-mind keresi regé
nyemen a nagy kérdést: egy-e 
Erdély és Magyarország, keleti 
vagy- nyugati orientáció tartja-e 
méhében a bizonytalan magyar 
jövendőt.

Makkai Sándor befejezetlen tri 
logiaja: a Táltos király és a 
Sárga vihar, Móricz Ziigmond 
Erdély cím alatt összefogtál!: 
Tünderkert, Nagy Fejedelem, A 
nap árnyéka, mind e kérdéseket 
keresik s felsorakoztatják a ma
gyar történelmi múlt minden tra
gédiáit, sikereit, az Arpádházi ki
rályok bíimu atos nagyságát, az 
erdélyi fejedelmek belső es kü'ső 
életét.

Kifejezett választ nem kapunk 
a nagy kérdésekre, de a múlt 
termékenyíti a könnyes, küzdel
mes magyar életet s itt az óriási 
fontossága ezen regényeknek.

Az előadó ezután részleteseb- 
b.’ ij ismerteti .alakkai és Móricz 
kei nagy történeti trilógiáját s 
kitűnő előadasaval azt hisszük, a 
törtéreti regény olvasótáborát 
erősen megsokszorozta.

Csütörtökön Ülatz Oszkár festő
művész, akadémiai tanár tartja 
meg il lí r  jelzett előadását.

Sí. dr.

Mit mond
Mohács, 1935. évi nép
mozgalmi statisztikája?
A Mohácsi Hírlap 1936. évi 

január 26 iki számában mindenki 
olvashatta az anyakönyvi hivatal 
1935. évi népmozgalmi statiszti
káját. Talán többen, velem együtt, 
nem szaladtunk e hasábon ke
resztül hétköznapi közönnyel, 
nemtörődömséggel, hanem el
tűnődtünk a látszólagos szürke 
számadatokon. A tisztelt rovat
vezető ur áttekintésében ugyan 
reámutat egy két szokatlan szá
madatra, de a végén fellélegzik 
„az általános közegészségügyi 
viszonyok megfelelő volta" mialt, 
hiszen a legtöbb ember 70—90 
év között halt meg. Valóban ez 
a mi keserves életviszonyaink 
közepette fölöttébb dicsekvésre 
méltó. A világháború előtti évek
ben az akkori angol statisztikák 
szerint az átlagos emberi élet
tartam 36 év volt. Az orvostu
domány nagyiramú fejlődése a 
korhatárt 56 évig tolta k i , . . .  s 
mi, mohácsiak a statisztikából 
vont következtetés szerint az át
lag 58—59 évünkkel ezt is túl-
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szárnyaltuk Ha kihagyjuk az 
első életév halandóságát, a 67 
év átlag életkorunkkal kineveljük 
a mindennapi életküzdelmeket 
alig ismerő, irigyelt „dollár m il
liomosokat “

A kb 11% ot kitevő törvény 
te';n születések nem a kisvárosi 
levegőjű Mohácsra való. Sok 
fáradságos munkával fényt le
hetne deríteni arra, milyen tra
gédiák bújnak meg a misztiku
san tovagördülő élet e rejtelme 
mögött Helyes nevelést ntlkü 
löző lány labilis erkölcse, erő
szak avagy a vadházasság leg
többször széthulló tűzhelyénél 
élő szülök nem törődömsége 
ütötte e az egész életen át égető 
bélyegét az áriatan gyermek 
homlokára?

322 közül 8 halott szülés közel 
2 5° Ool tesz ki. Nemcsak a ki
lenc hónapig sokat szenvedett 
anyának borzasztó, de népsza 
porcdási szempontból is sajná
latos szám. A csecsemőkori ha 
lálozás 43 as számadata hason 
lóan f gye'emre méltó. Az élve 
született 302, az utólagosan 
anyakönyvezett 12 összesen 314, 
ebből első évben meghalt 43, 
ami közel jár a 14% hoz (13 6 9 '0 ) 
A születéskori halálozást hozzá 
véve az arányszám majdnem 
16%. Hazánk 1873 évi 30% os 
csecsemőhalandóságát a Stefánia 
szövetség emberfeletti küzködés 
után leszorította már sok évvel 
ezelőtt 16—17%-ra. Mikor sora 
kozik fel Mohács több városunk 
9—11% os csecsemőhalálozási 
statisztikája mellé, pedig más 
országok már 6—7% al sze 
repelnek (pl. Notvégia.)

A csecsemőhalandóság okaira 
a múltban már reámutattam a 
Mohácsi Hírlap hasábjain Hogy 
a gyermekbetegségek megoszlá
sáról képet alkothassunk, itt 
említek egy statisztikai össze 
állítást, amit még kórházi tar
tózkodásom alatt gyűjtöttem. 
1934 ben pl. a kórházban 257 
gyermek ápoltatott, kik közül 
77.2% az iskolás korba, 22 8% 
a csecs, mő-kisgyermek korba 
esett A nagyobb gyermekek 
többsége sebészeti betegek, tú l
súlyban a nyári hónapokban kü
lönféle törésekkel (szalmakazal 
ról, fáról leesett,) sérülésekkel. 
A csecsemőkori megbetegedések
nek két időszaka van: nyáron 
hasmenésekkel, télen hurutos 
infekciókkal s az utóbbinak a 
szövődményei azok (hörghurut 
—tüdőgyulladás, . . . stb.) me 
lyek Mohácson a halálozási sta 
tisztikában vezetnek. Fertőző be
tegségekre csecsemőkorban 29% 
jutott.

Érdemes volna statisztikailag 
feldolgozni, melyek azok a beteg 
ségek, melyek afelnőtt korban a 
halálozás többségét kiteszik: azt 
hiszem meglepő eredményt kap
nának.

A legégetőbb számadatot utói 
jára hagytam. Nemzetek, népek 
jövőjét az új generac ó biztosítja 
melyek alapja a szaporodás En 
nek arányszámban való kifeje 
zése az u. n. szaporodás index. 
Magyarország átlagos népsza 
porodási indexe alacsony, alig 
éri el az 5 ezreléket. Ha mellé 
Írjuk a környező országoknak 
pl. Jugoszláviának 12 ezrelékes, 
Romániának 14 ezrelékes szapo
rodási indexét, kérdezem: joggal 
bizhatunk a magyar jövőben ?

Itt a mementó! Mohács sza
porodási indexe 1.8—2 ezrelék, 
még felét sem éri el az átlagos 
országos arányszámnak, hat- 
nyolcszor kisebb mint a szom
széd állomoknak.

Mi csak egyre fogyunk Ez a 
belső háború, mely lassan nem
zetet temethet el Kétségbees 
nünk, csüggednünk mégsem 
szabad, mert van kiút . . . 
megértő, céltudatos munkával. . .
akarattal. Dr. Ónody György

v. egyet, klinik. tanársegéd.

— Egyházmegyei h ír. Virág 
Ferenc mejzyéspü^pök Budavári 
I. szló káplánt Nagynyárádról 
Pa otabozsokra, Német Istvánt 
pedig Nagynyárádra helyezte át.

— K no ve zé ' A kereskedelmi 
miniszter Manninger Adolf gaz- j 
dasági főtanácsost, Monten.uovo 
N m dor herceg uradalmának jó- 
szSgigazcatóját a Magyar Keres- 
kedelm Statisztikai Értékniegálla- 
r i  ó bizottságba kinevez'e

— A város k ík ü ldö1 t j 3 a 
fcözigazg atási tanfolyam on. 
M.-ii; ak, hogy a belügyminisz
ter közigazgatási tanfolyamot 
rendez, amelyre minden város 
legjobb tisztviselőiből kiküld 
egyet A tanfolgam egy hónapig 
tart fs azon a közi azgatás min- 
dán ágát előadják, hogy a gya
korlatilag és elméletileg képzett 
és ezen az alapon vezető tisztvi 
selőket képezzenek ki. Dr. Mar- 
giiay  L jós polgármester dr. 
Gyarmalhy Imre aljegyzőt küldte 
ki erre a tanfolyamra, aki már
cius hónapban megy fel Buda-

I pestre.
, — Tiszti ösze jövete l A

Mohács városban és a mohácsi 
járásban lakó nemtényleges tisz-

1 tek folyó évi február hó 15 én 
este 9 órakor a Mohácsi Nem
zeti Kaszinó helyiségeiben baj 
társi összejövetelt tartanak. A 
rendezőség ezúton is kéri az

I összes nemtényleges tiszteket, 
valamint a tisztjelölt karpaszo
mány osokat, hogy az összejöve
telen szoros családtagjaikkal 

j együtt jelenjenek meg. Megjele-
| nés szabványos zubbony, fekete 

nadrágban, vagy sötét polgári 
ruhában Belépődíj nincs. A ter
mek fűtése, világítása és karban-

| tartására személyenként 50 fillér 
fizetendő.

— Táneestély. A Mohácsi 
Nemzeti Kaszinó szokásos far
sangvégi táncestélyét február 24- 
én, farsang hétfőjén tartja meg.

— Nagyszabású Jelmezestély 
a Kát. Legényegyletben, A 
Kát. Legényegylet mint minden 
évben, úgy az idén is megtartja 
szokásos farsangi zártkörű jel
mezbálját. Az egyesület ifjúsági 
és rendező gárdája lelkesen, fá
radságot nem kímélve készülő
dik, hogy a jelmezbálját a leg
jobban sikerült bálok közé 
sorozza. A terem diszitése, vi 
lágitása, a jelmezszépségverseny 
3 értékes dijjal stb. mind felejt
hetetlenné teszi a báh. Meghi 
vők jövő héten lesz szétküldve. 
Meghívó igényelhető K jü ttl Fe
renc rádió szaküzletében.

— Halálozás, özv. Goda Já 
nosné sz. Nezdey Lídia életének 
71 ik évében elhunyt. Szerdán 
délután 3 órakor temették el 
nagy részvét mellett. Halálát gyér 
mekei Róza, Irén férj. özv. jak- 
sics Sándorné, Gizella férj. ba- 
deni Zapf Edéné, Lenke és La
jos gyászolják széleskörű rokon 
sággai együtt.

— Az Ipartestü le t közgyű
lése. A Mohccsi Általános Ipar
testület febrm r hó 10 án, vasár
nap délután 2 órakor az Ipartes 
tűiét székh'.zaban tartja rendes 
évi közgyűlését. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. E 'nöki je 
lentés az Ipartestület 1935 évi 
n ű iöd iserő l. 3 Az lparits  ü.ct 
ügyforgalmi jelentése. 4 Az Ipar
it s.ületek O ísz . Központja le ira
tának ismertetése a kötelező ipa
rosnyugdíj tárgyában. 5. Az 1935. 
évi zárszámadás és vagyonmer. 
lég bemutatása, valamint a szám
vizsgáló bizottság jelentése és a 
felmentvény megadasa. 6. Az 
1936. évi költségvetés előterjesz
tése. 7. A segédvizsgáló bizott
ságok megt álasztasa. 8. Aitalanos 
tisziujitás. 9. Az Ipt. szék elnöke 
alelnöke és tagjainak megválasz
tása. 10. A közgyűlési jegyző
könyv hitelesítésére 2 tag kikül
dése. 11. Indítványok.

— A „Mohácsi Polgárok Ol
vasóköre" bálja. A „Mohácsi 
Polgárok Olvasóköre" február 24- 
én —  farsang héttőjén —  este 
pontosan 8 órai kezdettel, a Mo
hácsi Iparosok Olvasóköre nagy
termében zártkörű mű toros tánc
mulatságot tart- Színre k e rü i: A 
pünkösdi menny asszonyok. Nép 
színmű 3 felvonásban Irta : V;tez 
Poiöskei János. Az előadás nagy
szerűnek ígérkezik, mert a sze 
replők a Polgári Kór régi műked
velő gárdájából valók, akik már 
már sok szép sikert arattak. 
Bizonyos, hogy telt házra szá
míthatnak.

— Országos vásár. Febtuár 
24 en Mohácson országos a lat- 
es kirakodó vasár lesz, melyre 
vészinentes helyről mindenfele 
állat felhaj ható.

— Leesett a lé tráró l. Bürger 
Amal gazdasági cseled, Schmidt 
János szebényi kisgazdánál dol
gozott. A padlásról lefelé jövet 
megc-uszott és leesett a léraro’. 
Az esés következtében bal keze 
csuklóban eltörött. A „László" 
közkórházban ápo j ik.

— A já rd á k  takarítása. A 
rendőrség figyelmezteti a házlu 
lajdonosokal, hogy a járdákat 
naponta tisztítsák meg a hótól, 
mert ellenkező esetben kihágást 
eljárás indul a mulasztók ellen.

— Szénát lop tak. A városi 
bíkaistáló mögött levő és a vá
ros tulajdonát képező szénát és 
szalmát ellopták. A város felje
lentésére megindult a nyomozás, 
amelyn.k eddigi megállapítása 
szerint cigányok voltak a tette 
sek. A nyomozás még tart.

— Krisztus K irá ly  Szövetség 
teadó lu lán ja . Vasárnap délután 
4 órai kezdettel a Kát Legény
egylet nagytermében tartotta a 
Krisztus K irá ly Szövetség teade- 
utánjat, amelyen a tagok zsúfo
lásig megtöltötték a termet. A 
teadelutánon megjelent Árpás 
Ferenc alapító igazgató is, akit 
tihany i János plébános köszön
tött, elismeréssel adózva munká
jáért, amely a szövetség taboraba 
már közel kétezer tagot toborzo.t. 
Az üdvözlést Árpás Ferenc meg
köszönte, majd műsor követke
zett szávaiatokkal, zongoraszá
mokkal.

— A Mohácsi Földm ivesek 
O lvasóköré bá lja . Vasárnap, 
foiyó hó 16 án tartja a Mohácsi 
Föidmivesék Olvasóköre szokásos 
farsangi bálját, amelyet színdarab 
előz meg. Alföldi Géza: Csókos 
huszárok c. zenés vig jitéka ke
rü l színre. Azt estélyt az Iparos
körben tartják fel 8 órai kezdettel.
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39 fekete rajkó harca 
a tudománnyal.

Lá'ogalás a cigány elemi 
iskolában.

Január 13 án megnyílt a c i
gány elem: iskola, amey körül 
egész kis háború volt, mert 
egyik iskola sem akarta vállalni 
a ra kokat. Végül is külön isko
lát állítottak fel a Hunyady utca 
17 szá n a'att s Kiss Antal ta 
nilót bizták meg a gyerekek ta 
nilásával

Padok, aszta', tábla s még 
néhány dolog csak akadt, azon 
bán amikor tanítani kellett vo'na, 
akkor jött a nagyobb akadály: 
nincs senkinek sem könyve! 
Persze, az arravaló pénz is 
hiányzik.

A f atal tanító nekiállt rajzolni 
az ,.Abc ‘ él I Valamiképpen meg 
kell mutatni a belüket és kell, 
hogy otthon is nézegessék. Az 
tán Kiss Ferenc igazgató kezdett 
akciót amelynek során az Ipa 
roskörben 21 könyvet adtak 
össze jószivü emberek Igaz, 
hogy van köztük kissé nagyon 
is rongyos, nagyobb baj azon 
bán, hogy még n ind g nincsen 
mindegyiknek.

Amikor hallottuk az esetet, 
elmentünk meg átogatni a cigá
nyok iskoláját. Ilyet úgy sem 
látni mindennap

Hangos , Dicsértessék“  kel fo 
gadnak. Azután 39 fekete arc és 
ugyanannyi még feketébb szem 
pár fordul felénk, hogy hál mit 
is akarunk ? Kiss tanító folytatja 
a tanítást. Az „o “  betű van so 
ion. Csakhamar előkerülnek a 
palatáblák és az „o “  kiformáló 
dik Egyik másiknál egész szépen 
gömbölyödik, pedig a legtöbb 
paiavessző oly kicsi, hogy ne
künk se igen sikerülne Írni vele.

Amig a gyerekek írnak, sorra 
nézzük őket: rendes ruha egyiken 
sincs, a legjobb is csak éppen, 
hogy nem egészen rongyos, 
azonban minden kéz tiszta, a 
ruhákon is látszik, hogy kimosták, 
de egyiknek a térde lóg ki, a 
másiknak rongy a cipője. Szó 
moru látvány.

Kiss tanító azután elmondotta, 
hogy meg van elégedve. Most 
mar rendesen megmosakodva 
jönnek az iskolába. Az egyik 
lánykának olyan fényesre van 
lesimitva a haja, hogy csak no I 
Oe csupa rongy a legtöbb ru
hája. Odakint pedig éppen ezen 
a napon éreztük az első komoly 
hideget ezen a télen I

A jószivü emberek figyelmébe 
ajánljuk a tudomány rejtelmeibe 
induló rajkósereget. Sok helyen 
akad még bizonyára használt 
ruha, cipő, ne sajnálják a fárad
ságot, küldjék el ezeknek a gye 
rekeknek, akik eddig kivetettjei 
voltak a társadalomnak, mert 
még iskolába sem járhattak. Kel
lene még tíz könyv és kellene 
palavessző. Nem nagy dolgok s 
csak néhány lelkes ember kell 
és bizonyára összehozzák az 
egészet.

Megígértük a gyerekeknek, 
hogy kérünk helyettük és az 
kapja a szebbik ruhadarabot, az 
az egészségesebb cipőt, aki 
jobban tanul. Felcsillantak a sze
mek és a másik percben már 
nekifeküdtek a táblának és Írták 
a betűket, nagy buzgalommal, 
igyekezettel.

Megérdemlik, hogy gondol
junk rájuk és segítsük őket, 
hogy rendes tagjai legyenek a 
társadalomnak, ha már írni, o l
vasni megtanítjuk!

— A Honsz körgyülése. Va
sa rrap délután 2 <’rai kezdettel, 
a varoshaza közgyűlési te rn n e ti 
tartotta a Hadiroxk <ntak, Hadi 
zzvegvek, Hadiarv á Nemzeti 
Szövetsége mohácsi csupor.ja évi 
rendes közgyűlésé:. A tagos szép 
számmal jelentek meg a gyüé- 
sen, amelyet Vitéz Kürtössy 
Mátyás elnök nyüo't meg. Ei 
nökt jelentésében ismertette az 
elntuit ev eseményeit s bejelen- 
tntte, hogy az uj had.rokkant 
toiveny alap; tn mar több in:ez- 
ménynel es hivatalnál sikerűd 
hadigondozol ak»t elhelyezni. 
Epcrjessy Ferenc ismertette a 
csoport anyagi viszonyait, zár 
számad sí es költségvetést, amit 
a közgyűlés tudomásul vett, majd 
ezzei veget ért.

— Hármas ia re k  Ka'dos 
István, a Frigyes fo'ierce_,i urada
lom vi-.s.aki gazdaságának b.rését 
bo Isten a:dssa érié. Felesege, 
a i 25 éves fiatalasszony hármas 
ikreknek adott életet. Az ikrek 
közül kettő fiú és egy leány. A 
bű gyermekáldás űré az uradalom 
jóságos tulajdonosához is el
ju to tt es Albrecht k r  herceg és 
Gabriella főhercegnő vallattak a 
keresztapaságot, illetve kereszt
anyái tisztet. A kis újszülötteket 
Frigyes, Albrecht és Gabriella 
nevre fogiaa keresztelni, akik igy 
viszont nevükben viselik majd a 
gondoskod is emlékét. Kardosak
nak már eddig is egy 7 éves 
fiuk es egy 6 eves kislányuk 
volt s igy most már öt gyermek 
kel szaporítottak a magyarságot, 
ebben az egyke híres varmegyé
ben. Sok sok szülőnek példát 
mulatnak ezzel, p .d g h -. apa ál
lasa nem otyan fenyes, mint tá
lán másoknál, ahol egy sincsen 
de bizony ara azt gondoltak, hogy ha 
az Isten baránykat ad, legelő is 
lesz hozzá . . .

— Ha duplaspirállám pát éget, 
villanyvilágítása úgy megjavul, 
hogy jogosan tarthatna na
gyobb áramszámlától. Tévedés ! 
Áramszámlája csökken. A Tungs
ram Duplaspirállámpa oly gazda
ságosan használja ki az áramot 
hogy ön több fényért kevesebbet 
fizet, mint eddig. Ez a különbö
zet annyira jelentős, hogy fontos 
lipusoknál áramköltségben leg
alább egy további lámpa árát 
takarítja meg. Szemét és zsebét 
óvja, ha ezt a különösen taka
rékos, jó fényű lámpát kéri min
denütt.

—  Nem v o lt  feke te h im lő  
Mohácson G .u rok Antalné mo
hácsi lakos gyanús körülmények 
között megbetegedett, amelynek 
olyan jelenségei voltak, h gy az 
első pillanatban fekete himlőre 
gyanakodtak A hatosag minden 
intézkedést megtett az esetleges 
fertőzés továbbterjedese ellen. Az 
as-zonyt a László közkórház 
fertőző osztályara szállították, 
ahol megállapítottak, hogy a be
tegség nem fekete himlő, hanem 
valami bőrbetegség, amely azóta 
szépen gyógyul.

— Alapszabály jóváhagyás. 
A belügyminiszter a majsi lövész 
egylet alapszabályait jóváhagyta.

— A farsangi felvonulás bt- 
rá lób ‘zottságal. Az idei farsan
gon is, mint most már néhány- 
éve, dijakkal ösztönzik a farsan
golókat, hogy ez a speciális szo
kásunk fejlődjön és elősegítse 
idegenforgalmunkat. Ebben az 
évben a b^sójárók díjazására a 
következő bizottságokat nevezte 
ki a polgármester. A faálarcosok 
felülbíráló bizottsága: Elnök: 
Brand Ede, jegyző: dr. Szabiár 
István, tagok: Ete János tb mu- 
zeumőr, Bán András, Petrovics 
Károly, Schneider Ltjos és Slol 
lár Ferenc. A maszkákat felülbí
ráló bizottság: E llök  Éva 
László, jegyző: dr. Pap Ferenc, 
tagok: dr, Sch midi Miklós, Vtda 
Dezső, dr. Beck Alajos, Horváth 
Lajos dr. és Thür József. Dija
kat kiosztó bizottság : Elnök : 
Dr. Margitay Lajos jegyző: dr. 
Vitéz Horváth Kázmér, pénztáros : 
Bánfai Sándor, h. pénztáros: 
Vereby József.

—  O ijuyartas ga lam bte- 
nyésztö Folyó évi lanuar hó 
25—27 en a diósgyőri vasgyár
ban megtartott fajgalamb verse
nye í Péterfay Józsefne szül. Cs. 
Szabó Zsófia bezedaki lakos mál
tai, vörös pajzsos pávái, seregely- 
nyakú és szattinetta galambja 
első dijat és az egyesület ezüsi 
érmet nyerték. Paterfayne előre- 
lá lntó iag a mezőgazdasági kiállí
táson is részt fog venni.

— L e fjrráz ta  a lábát. H or
váth I ona 18 eves munkásnő a 
forro levest vette le a tűzhely
ről, amely kiömlött és a lábát 
összeforrazta. A „László1’ köz- 
kórházba szállították.

— A n ya kö n yv i bejegyzések 
szerin t 1936. évi február hó 
7-től 1936 évi február hó 14-ig. 
Születések; Laczkó Miklós es 
lvanacz Anna gyermeke Mária, 
Müller Hermann es Kohn Ella 
gyermeke Marta, Sütő Márton es 
Seiemácz Katalin gyermeke Irma 
Anna, Fieischmann Erzsébet 
gyermeke Terézia, Varga Peter 
és Kostanczi Mária gyermeke 
Anna, Haniberger János es Fried 
rich Erzsébet gyermeke Ilona 
Rozália, Babics Simon és Zsibo- 
ras Maria gyermeke S.tnon. H á
zasságkötések : Zombori Aladar 
és R ipp Marta Anna, Kaszás 
András és Bujdosó Katalin, 
Lacher M ih tly  Ferenc és Brunn 
Ilona, Verbán János es Bosnyak 
Anna, Takács András és Bittner 
Margit, Báracz György es Beregi 
Katalin. Halálozások: Boros 
Sándor 4 hónapos, Barácz János 
49 éves, Pávkovics Antal 78 eves, 
özv. Geda Janosne 71 éves, Pet
rovics Mihály 11 éves, Kollár 
Antal 78 eves, özv. Balatinacz 
Györgyné 83 eves.

S P O R T .
A vasárnapi

edzés kissé csípős hidegben, de 
egyébként nagyszerű időben és 
megfelelő talajon foiyt le. A já té
kosok elég nagy számban vet
tek részt az edzésen, bar eleg 
sokan hiányoztak, különösen a 
leventék. Nem tudjuk a levente- 
vezetők állasfoglalasat, de ha az 
akadályok továbbra is igy fenn
maradnak sportunk fejlődését 
gátoljak. Az öregebb játékosok 
közül is egy kettő húzódozik az 
edzéseken való részvételtől és a

gyakorlatoktól, amit meg kell 
szüntetni, ne hogy futbsllspor- 
tunk átka, a krekkeskedés újra 
felüsse a fejét A fegyelmeden 
játékosok ellen fegyelmit kell in 
ditani. A szurkolók és a vezetők 
is elég szép szá nban jelentek 
meg az edzés megtekintésére Az 
uj edző, aki egyébként nagytu- 
d isu  játékos, nagy szakértelem
mel végeztetett különböző gya
korlatokat a játékosokkal, akik 
között azonban sok gyenge akadt, 
majd rövid kétaapus játékban 
igyekezett véleményt alkotni a 
játékosokról. A korai szezonra 
való tekintettel bizony egy-két 
kivétellel sósat keli fejlődni a 
játékosoknak, hogy megállják he
lyüket az elkövetkezendő nagy 
csatákban.

Kótkapuí edzés.
Vasárnap f. hó 16-án, ha az

időjárás megenged az MTE nagy 
kétkipus edzés: tart d. u 3 órai 
kezdettel az összes játékosok 
részvételével, az uj edző irányí
tása meliett.

I D Ő )  Á K Á S
A. iT io l iA e is i  m .  l< ir .  t ó l l  

K a z e i n n á  i ü l c o l a  m e t e o 
r o l ó g i a i  á l l o m á s a  j e l e n t i  
1936. febr. 7-től 1936. febr. 14-ig

Mohácson
ahömérsékleti maximum-j- 2 5C° 
a hőmérsékleti minimum — 15’5C°

csapadék 2 U mm. volt.
K i A Z t  1 A T «  >SSÁO

reielosszerassato . 
B Á N  A N U K A S.

Laptutatdondf •» kiadó 
PKiDRICH OSZKÁR

N Y I L T T É R
A ezen rovatban foglaltakért nem vallal 

felelősséget a szerkesztósegj.

Köszönetnyilvánítás.
Mohácsi Takarékpénztár r. t  

vezetőségének és mindazoknak, 
kik felejthetetlen férjem

W IT T  JÓZSEF
elhalálozása alkalmával részvét- 
nyilatkozattal, koszorúk és virá
gok küldésével és a temetésen 
való megjelenésükkel fájdalma
mat enyhítették, ezúton is hálásan 
köszönöm.

Mohács, 1936.
özv. Witt Józsefné.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fele,heteden 

drága jó édesanyánkat

özv. Goda Ján osn ét
utolsó útjára kísérték és mély 
fájdalmunKat koszorú küldéssel, 
vagy részvétnyilvánitással enyhí
tették, hálás köszönetét monda
nak

Mohács, 1936. február hó 13.
Gyászoló gyermekei.

Külön bejáratú csinosan

bútorozott uccai szoba
kiadó .

Kossuth Lajos ucca 29. szám. 
Értekezni: Tonheiser malom.
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A mohácsi kir. járásbíróság mirt telek- 
könyvi hatósá g . _____

8115 1935 tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kiverat.
A Kisbirtokosok Otsz. föld

hitelig tézete ségreha taténak Jung 
Jáncs és Krtsz Kaiaiin és Jege
nye- Oyörgy és ^isk Jegenyes 
György és A rgéa végrehajtást 
szenvedők eJen indítóit végre
hajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási áiverést 
52 69 ar do'lar tőktkövtlelés és 
járulékai behatása végeit a mo
hácsi kir. járásbíróság területén 
lévő Mfgyarbóly községben fek
vő és m.-gyarbólyi 378. s.árrú 
betétben A I 1 sorszám 1214. 
hrszám alatt felvett 553 □  öinyi 
siánióra és A II 2 sorszám 18ő3. 
hrszám alatt felvett 1 hold 200 
Q ö 'n y i szánlóra 490 pengő ki
kiáltási árban, de az ezen betét
ben felvett összes ingatlanok a 
C 9— 10. sorszám alatt Jung 
József és neje Körig Magdolna 
javára bekebelezett szolgalmi 
joggal terhelten, úgy azonban, 
hogy amennyiben ezen szolgalmi 
jogokat rangsorbzn megelőző 
tehertételek fedezésére szükséges 
6302 pengő valószínű összeg 
be nem folyna, úgy az árvetés 
hatálytalanná válik és az ingat
lanok nyomban ezen szolgalmi 
jog nélkül lesznek árveres alá 
bocsájtva.

A magyarbólyi 396. számú 
betétben A I. 1—2., II. I— 11., 
Ili 1—3. és 4- 1 sorsz. 1487 2. 
hrszam alatt felvett 255 □  ölnyi 
szőlőre és 1488 2. hrszam alatt 
felvett 207 □  ölnyi szántóra es 
900. hrszám alatt felvett 458 Q - 
ölnyi száméra, 901. hrszám alatt 
felvett 1127 □  ölnyi rétre, 995 
hrszám alatt felvett 402 Q  Ölnyi 
rétre, 996. hrszám alatt felvett 
141 □  ölnyi szántóra, 997. hrsz. 
alait felveti 546 □ -ö lny i szántóra, 
998. hrszám alait felvett 315 □  
ölnyi rétre, 1384 hisz. alatt lel
vett 1 h. 280 □  ölnyi szántóra, 
1714. hiszam alatt felveit 1 h. 
206 □  ölnyi szántóra, 1997. hrsz. 
alatt felvett 1593 □  ölnyi szán 
tora, 1998. hrszám alatt felvett 
797 □ •ö lny i rétre is  6/924. 
legelőiiletőségre és 190. hrsz. alatt 
felvett 278 □  ölnyi házra, 191 2 
hrszám alatt felveti 700 □  ölnyi 
kertre, 864. hiszám alatt felvett 
1 h 151 □  ölnyi rétre összesen 
2760 pengő kikiáltási álban, de 
az ezen beleiben felvett A I. 1—2. 
II. 1 — 11., III. 1. és 3. +  1. sorsz. 
alatt felvett összes ingatlanok a 
C 10. és 11. sorszám alatt fel
vett Jung József és neje Kőnig 
Magdolna javara bekebelezett 
szolgalmi joggal terhelten, úgy 
azonban, hogy amtnnyiben e.en 
szolgami jogokat megelőző te
hertételek fedezésére szükséges 
6362 pengő valószínű összeg 
be nem foyna úgy az átverés 
hatálytalanná válik és az ingat
lanok nyomban ezen szolgalmi 
jogok nélkül lesznek áivtres aá 
bocsájtva.

A magyarbólyi 734 számú be- 
téibtn A +  I. sorszám 191 1. 
hrszam alatt ftlvetl 765 i ólnyi 
hazia 240 ptngö kik aiiasi arban.

A K isbnokosok Orsz Folü- 
h iit lu  tézeie az összes arvtiesie 

kerülő ingatlanok íekinteteben a 
ie gku e tb  veteiar nélkül árverez
het, vagy s az árverési felttte.ltk 
1 ponrja szerint.

A telekkönyvi hatóság az 
árverésnek M agyarbóly község 
házánál megtartására:
1936. évi március hó 9 nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX te .  150 § a alapján 
a következőkben állapítja meg:

1. az árveiés alá eső ingatla
nokat és pedig a magyarbólyi 
378 számú betétben felvett in
gatlanok 326 pengőnél, a ma
gyal boly 396. számú telekkönyvi 
betétben felvitt ingatlanok 1840 
pengőnél, a magyarbólyi 734. 
számú betétben felvet! ingatlanok 
160 pengőnél alacsonyabb áron 
eladni nem 'ehet

A magyaibóiyi 378 és 396. 
számú beétben felvett ingatlanok 
tekintetében a Mohácsi Takarék- 
pénztár rt vei szemben a leg
kisebb vételárat 3772 pengőben 
Jegenyés György és riejevel 
szemben 8245 pengőben, Hazai 
Általános Biztositó rt. vei szem
ben 10072 pengőben, a Villányi 
Központi Takarékpénztárralszem 
ben 10120 P ben állapítja meg.

Az árvereini szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" I, át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42. § ában 
meghatározott árfolyammal szá 
mitott óvadékképes ertékpapiros 
bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előzetes biroi le 
tétbe helyezéséről kiállított letéti 
eiismervenyt a kiküldöttnek át 
adni s az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX. t-c 140, 150., 
170 §§-ai, 1908 évi 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 u/0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az áitala ígért ár 
ugyanannyi °/0-áig kiegészíteni 
(1968 XLI. t-c 25. § )

Mohács, 1935. évi szeptember 
hó 2 napján.
D r. H adier s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
h a r s a n y i

telekkönyvvezető.

A mohácsi kir. jbiróság, mint telek-
____ könyvi hatóság.
13879/935 sz. tk.

Előterjesztése: n Kisbir'okosok 
Orsz. Földhitelintézete budapesti 
hej. cégnek (V. Géza ucca 2 )  
Jung János és társai végrehajtást 
szenvedők elleni vegrehajtasi 
ügyében a 8115/935 tk. sz alatt 
kibocsátott ai verest hirdetményié 
vonatkozólag.

V é g z é s .
A teiekk nyvi hatóság az elő

terjesztésnek helyt adva a 8115/ 
935 tk. sz. alatt kibocsátott átve
rést hirdetményt oly értelemben 
igazítja ki, hogy abban az eset
ben, ha végrehaj ató kérelmére 
tartatnék u eg, az árverés, úgy a 
magyarbólyi 378 sz. betéibtn fel
vett itga ila i ok 326 P-m I, a ma- 
gyarbóiyi 396 sz. beietben felvett 
ingatlanok 1840 P-nél, a végül a 
magyarbólyi 734 sz beleiben fel
vett ingattatok .öOP-nel alacso
nyabb áron el nem adhatók. Az 
atveieti hirdetmény egyéb része 
nem változik.

Mohács, 1935 évi november 26.
Dr. Hadier s. k. kir. jarasbiro.

A kiadmány hiteléül
D á rd á i

kiadó.

Szentháromság utca 41 sz.

ház
olcsó á ro n  sürgősen  

eladó .
Bővebbet: Popper Sándor cégnél

Szolid keresztény 
h á z v e z e t ő n ő t  
keresek. Cím a

KIADÓBAN

ELADÓ
a Mohácsi szigeten levő 9500  
□ -ö l szántófö'd tanyával együtt, 
mely 2 szoba, konyha, kamra, 
isiálló, kocsi félsz.r, szénás- 
pajta, góré, disznóól és 35 drb. 
szép gyümölcsfából áll. Érdek

lődni lehet:
31 i l i / i l y n ó l  

Mohács-sziget, Ordas dűlő 4.

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* á es c s i í s  n  ís 1
M ohács  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 illá r ,  
rá d ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók

Szén és ko ksz  e ladás!
Szén és koksz minden mennyiségben kapható

T a r já n  J e n ő
tüzelőanyag kereskedőnél, Telefon 58. 

Előjegyzéseket a „Hitelforrás** szervezet tagjai 
részére is elfogad Rosenthal Lajos röföskereskedö

6 havi részletre készpénzáron
vásárul a

IT E L F O R R Á S
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n ag yob b  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerü- 
ség jellemzi a „Hitelforrás1* szervezetet.

Ingja lehetf. minden hitelképes egyén. Jelentkezni lehet:

B á n  A n d rá s  h ite l i r o d á b a n ,
vagy az egyes hivataléiban levő m e g b íz o t tn á l.

Zab — 
Rozs — 
Árpa — 
Tengeri m. 
Bab —

1 5 -  P
1 6 -  P 
14. - P 
2 4 . -  P

<4 yagy 3  szobás lakás és 
1 üzlethelyiség 

I í  I  A  I>  Ó
Horthy Miklós ntt rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
m ellett Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. n. 19.

Egy jó házból való fiú
géplakatos tanoncnak

felvétetik
Hellberg Jakabnál

Vörösmarty utca 13.

” r ld r ic ii Oszkár könyvnyomdája, aofiáus.
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