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A z  ip a r o s s á g .
Örömmel láttuk vasárnap 

délután azt a szép érdeklő
dést az ipartestületi közgyű
lést iránt, amelynek folytán 
szűknek bizonyult a testületi 
székház. Az ülésteremben 
zsúfoltan ültek, a folyosón 
és az irodában szorongtak az 
iparosok és örömmé! láttuk 
az ifjabb iparos generáció 
szépszámú felvonulását is.

Úgy az egyén, mint testü
letek, foglalkozási rétegek, 
érdekeltségek csak akkor szá
míthatnék érdekeik t: rnoga- 
tására, istápolására, fellendí
tésére, ha elsősorban saját 
maguk törődrek azokkal. 
Nem lehet panaszkodni min
dig sem az adókivető ható
ságokra, sem a városra, sem 
a kormányra, ha mi ölhetett 
kezekkel nézzük az esemé
nyek száguldását s hagyjuk, 
hogy keresztül gázosának 
rajtunk-

A ma iparossága már na
gyon messze feiülhaladla a 
régi ipar nívóját kultúrában, 
szaktudásban, sajnos azonban 
a súlyos idők meggátolták, 
hogy ennek a magasabb ní
vónak megfelelő anyagi elő
nyeit is eiéijék. A súlyos 
idők mellé azonban egész 
nyugodtan odatehetjük, mint 
igen fontos okot, az iparos
ság szervezetlenségét.

Ez a szervezetlenség volt 
az oka annak, hogy a mikor 
a kcrmáry már belátta, hogy 
a mezőgazdaság eitukik, ha 
intézményesen nem segítenek 
rajta, ugyanakkor megfeled
kezett a kisiparról, amely ha
talmas százalékban él a me
zőgazdaságtól s amely még 
n  a is gondokban, nélkülözés
ben sínylődik és vergődik.

Mi is megállapítjuk az ei- 
nöki jelentéssel együtt a 
helyzet r.én.i javulását, azon
ban ez n ég nagyon elszige
telt jelenségektől tevóoik 
össze s altalár.osságban nem 
élezhető. Azt hisszik azon
ban helyes lesz az a meg- j 
állípttasurk is, hogy ezek a

jelenségek is eltűnnek, gyó
gyító hatés nélkül, ha az 
iparosság nem fogja megta
lálni az egyetértés, az össze
tartás útját és nem használja 
ki a saját céljai javára.

Különösen szólunk a mo
hácsi iparossághoz, amelynek 
szervezetlensége sokáig kiáltó 
hiba volt s csak az utóbbi 
időben figyeltünk meg olyan 
megmozdulásokat, amelyek a 
hely es útra terelik iparosainkat.

A szervezetlenség legin
kább anyagi téren mutatko
zott és különösen az árrem- 
tolással. Mirdenki, aki fo
gyasztó legolc: óbban akar 
\a-arr.ini s nem törődik az- 
zal, hogy az élt dó ráfizet e, 
meg tud-e élni a kapott el
lenértékből, eleget tud-e tenni 
kötelezettségeinek. Ebből a 
szempontból a különféle fog
lalkozási rétegek mindig el
lenlábasai egymásnak. Ha 
aztnban olyan szervezet szü
letik meg, amely a tisztes
séges polgári has;nőt bizto
sítja az iparosnak, ha a gaz
dának olyan aiai ulsta, szö
vetkezete — mellékes minek 
hívják — lesz, amely mun
kájának gyümölcsét, a rendes 
értékesítési árát behozza, ha 
a munkásnak, tisztviselőnek 
szereezkedése ezeknek az 
áraknak megfelelő fizetést 
akar elérni, akkor az ilyen 
megmozdulásokat, törekvése
ket csak helyeselni lehet, 
azok alkalmasak lesznek a 
foglaikozasi rétegek megélhe
tését biztosítani, anyagi gond
jait megszüntetni és harmó
niát teremtenekegy más közcti.

A mohácsi iparosságnak 
még igen sok a tennivalója 
ezen a téren. Máshol mar 
sokkal előbbre vannak a szer
vezkedéssel, a megértéssel 
és egymás [meytecsülésével. 
Az összetartásban az erő. 
Az összetartás hatalmas, át 
r.tm toihetó lalat alkot n ajd, 
amely en sok ártaln.as törek 
vés megtörik, de n eghozza

szavára felfigyelnek. Hagy
juk abba az üres panaszko
dási, ehelyett induljon meg 
a szervezkedés munkája,
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Vasárnap déluta'n igen szép 
érdeklődés mellett tartotta évi 
rendes közgyűlését a Mohácsi 
Általános Ipartestüket a testületi 
székházban. Az iparosság meg 
töltötte a termet és a folyosót 
is, an ikor Síbmidt Lajos e rők, 
országgyűlési képviselő meg 
ryitotta a közgyűlést

Üdvözölte a megjelenteket, 
majd részletesen foglalkozott az 
e múlt év eseményeivel s azok
kal a kérdésekkel, amelyek a kis
iparosságot érdekük. Így elsősor
ban a kisipari hitelről, amely ki
tünően bevált s az iparosság 
dicsérendő becsületességgel és 
lelkiismeretességgel törekszik a 
visszafizetésre. Megemlékezett a 
kőzszállilási s22bályza’tól s azok
ról az előnyökről, amelyeket a 
kis párnák biztosit. Ebben a kér
désben Ftherváry István városi 
műszaki tanácsnok előadást is 
•ar ott, fogy azt az iparosok tel 
jesen megismerjék. — Az iparos- 
adósságok rendezése ügyében 
országos mozgalom indult meg 
s az IFOK. en lékiratot terjesztett 
elő a tdíványhoz. Az iparügyi 
miniszter elvben elfogadta az 
emlékiratban fog'altakat s utasí
tására a m misztérium törvény 
előkészítő osztálya már foglalko-

l zik is az ipsrosadósságok kér 
désérek méltányos megoldásával. 
Az ipaiosság figyelmébe aján-

1 lova az elnök az átalakítási és 
tataiozási kedvezményeket. ame
lyekre a vállalkozó ipaiosrak fel 
kell hívni minden munlaadó fi
gyelmét. — Az ipaiügyi minisz
ter in  bán előkészítik a rendele
tet a segédi szakbavágó gyakor
lat felemelésére és az önailcsitás 
esetére szóló vizsga kötelezővé 
tételére. Az uj intézkedésnek az 
a célja, hogy az iparos a mai kor 
követelményeinek megfelelő tu
dást szerezzen, hogy a gazda
sági élei füzd t meiben megállja 
a helyét Ismerte.te az ipartestü
let irttájának n úlööéset, ame'y 
minden tagnak rendelkezésére 
áll sn  rCen e éje keiü'ő panaszi 
igyekszik elintézni.

Síhmidt Lajcs e llök e,uián 
összetartásra, egymás megbecsü-

atnely eevmás mellé állit 
mindenkit és akkor a bol
dogulás, a jobb jövő sem 
maradhit el.

lésére és szeretetére hivta fel az 
iparosságot, mert csak Így lehet 
eredményt elérni. Megemlékezett 
Pobisch Lambert pénztárnok le
mondásáról, aki éveken kérész
iül becsületes, odaadó munkás
ságot fejtett s ezért indítvá
nyozza, hogy jegyzőkönyvi kö
szönetét szavazzanak meg neki.

Az elnök szavait meleg éljen- 
í zés követte, majd Rubint József 

állott szólásra. U'.alva a nem
régen tartott iparos vacsorán 
mondott beszédére ismét össze
tartásra szólította fel iparostársait 
s különösen az árrombolás el- 
kerü'ését ajánlotta mindenki
figyelmébe.

Fontos tárgya a közgyűlésnek 
az Ipartestületek Országos Köz
pontja átirata a kötelező iparos- 
nyugdíj kérdésében Ugyanis eb
ben az ügyben a nyíregyházi 
kongresszus határozatot hozott 
hegy megkeresi az összes ipar
testületeket, közgyűlésen mond
ják ki, hogy elvben csatlakoz
nak e a nyugdíj mozgalomhoz.. 
A kormány csak ez esetben teszi 
meg a szükséges előkészületeket 
és végzi el az illetékek kiszá
mítását.

A közgyűlés elvben kimon
dotta, hogy a kötelező iparos- 
nyugdíj mellett foglal állást.

Pataki József jegyző ismer
tette az ipartestület ügyforgal
mát, zárszámadását és jövő évi 
költségvetését, amelyet a köz
gyűlés elfogadott.

Megvá asziották a segédvizs
gáló bizottság tagjait, majd az 
általános tisztujitás kövelkezett 
Dobszay Mátyás korelnöksége 
alatt. A tisztujitás eredménye a 
következő: Elnök: Schmidt La
jos, a elnök : Rubint József, al- 
elnök: Pancsits Márk, ügyész: 
dr. Schmidt Mik'ós, pénztárnok: 
Lipold József. Elóljárósági ren 
des tagok: Artner Antal, Bakó 
György, Baurrann János, Dob
szay Mátyás, ifj. Dorn János, 
Ehruarn József, H.imberger Já
nos Htmrich Oltó, bteil József, 
Kel ár Antal, Láng Al dár, Men- 
czingtr József, Márton Károly, 
Mibo tk József, M .ikovics Tadia
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Nagy János n fodrász, Pazaurek 
József, Peszl János, Rupp János, 
Ritzl Károly, Schaffer Ferenc, 
ifj. S to lár Ferenc, Schweitzer 
Henrik, Tóth János vendéglős. 
Előljárósági Póttagok: Schmidt 
Ferenc, Rozmer József szabó, 
Hergenrőder Ferenc, Kovácsics 
György, Emuiért Adám, Husz 
István, Hemrich József, Bmbély 
István, Angyal Gábor, Re ner 
László Számvizsgálók: Sperl Já 
nos, Dobszay Béla, Schleicher 
János Ipartestületi szék: E lnök: 
Miszlang János, a e nők : Ellendi 
István. Rendes tagok: Sclilitzer 
Emil, Nádor József, Govnik Jó 
zsef Póttagok: Predács Antal, 
Ö tvös Mihály, Kolep Gyula.

Az újonnan megválasztott tisz
tikart dr. Bartók Lajos iparha
tósági megbízott üdvözölte, Is 
ten áldását kérve működésükre.

Az Actio Caíolika 
Jiceális előadássorozata

Suha nem látott szambán jött 
össze városunk kato'ixus in te lli
genciája a Kát. Legényegyletben, 
az Actio C ito l-ta  nu! uru'is szak
osztálya áltál rendezett e.óadisrt.

Dr. Patton János h. tanar, tőle 
mér megszokott lendületes be
szédben rámutatott ezen előadások 
szükségességére, inért egyrészt 
katolikus öntudat, tudás, hit 
beli intelligencia is szükséges es 
ez a tiszteletreméltó kivéte éktől 
eltekintve, nagyon hiányos értel
miségünkben, másrészt szükség 
van ezen eiőadasokra azért is, 
hogy lássuk, kik azok a katoli
kusok, akikre számíthatunk a 
nagy összefogásban.

A hallgatóságra mély bcnyo- , 
mást keltett szónoklat után, Be
nedek József tanító vezénylete 
mellett, a külvárosi kis szent 
Terez egyházi énekkar adott elő í 
nagy tetszés mellett két szép 
Mária éneket.

Ezután dr. Gyarmathy Imre 
tartotta meg nagy érdeklődés és 
figyelem mellett „Az egyház és 
a vagyon" címmel előadásit. Az 
előadó fejtegette az egyházi va
gyon eredetét, annak nagyságát 
es frappánsan mutatott rá annak 
szükséges voltára és jövedelmé
vel aranyban nem álló óriási 
terheire. A továbbiak során meg 
világította az előadó a szekulari
záció igazi célját, mert megté
vesztően hangzatos és tetszetős 
frázisokba burkolják.

A kitűnő előadás osztatlan 
elismerést váltott ki a nagyszámú 
hallgatóság körében.

Pénteken este negyed 9 órai ; 
kezdettel „Miért nem nősülnek a 
papok" és „Hogyan értelmezzük 
a hercegprímás házassági törvény- 
javaslatát" ciminel (folytatódnak ■ 
az előaoások s az Actio Catolika I 
kulturális szakosztálya ezúton is j 
ismételten meghívja s nagyszám- ] 
bán elvárja katolikus intellige is 
közönségünket.

— Paulini Béla Mohácson. 
Paulin i Béla a magyar bokréták 
nagy rajongója és szervezője a 
farsangra Mohácsra érkezik. A 
.Mohácsi Polgárok Olvasóköre 
bálján résztvesz és megtekinti a 
mohácsi magyar gyöngyös bokré
tát, amely a frontharcos teadél
utánon bemutatott táncokat ott is 
előadja.

A polgári leányiskola 
jelmezes délutánja.

Vasárnap délu'án rendezték 
meg a po 'gái is'to a leányai ha
gy om myos j ’ lmszes délu’án juk it. 
H anguli', vidám jókedvben ezút
tal se n volt hiú tv. A jelmezek 
páratlan sokfélesége, ötletessége, 
szépségé o'van bájos, ponpás 
képet adó-1, hozy a szülőkkel és 
ismerősökkel zsúfolásig megtelt 
tornatér-in hangos, jókedvű zsi
vajtól lelt lev-gó ji a tanári tes
tűé t is  a szü'ők közötti 1 gtel 
jesebb megértés és belső htr.no- 
n ií; igazo'ta.

Dr, Csidiné  N i n - t i  G re 'a  
tanárnő fándn<ta I inul szorgos 
ködöd a táncolók között s ötle
tes jelenetek, énekszámok, len 
dóiét s m i yai szólókés csoport 
táncok megrendezésével tökéle
tessé tette az egész, kedves d il- 
u .nt. Várod Mis sikál n zene
karinak ugyancsak vo't dolga, 
hogy a nagy tánckedvet kielé
gítse.

A büffében Ba'aczné Mittler 
Katinka vezetése me'lett, a tanári 
testü'et nőtagjii és az ügyesebb, 
szolgala kész negyed kés lányok 
segítsége inei'e t, a szülóc adi- 
kozasaból összejött nagym .'in I 
segü sü einény és egyeb jó'é!a« 
seg csakhamar e'fogvo’.t s a j 
abból befő yt j iv .- i-  en a ';m y -  
kait m  ari kirándu'isi k it  s ? ;:n :<  
a-aptőkéjo.

B ;r a hangu'at 7 órakor meg 
a tetőfokon állt, G.zi néni szigorú 
sípja lefújta a nagyszer! mulat
ságot. Persze, a lányoknak jól 
esett vo na, ha a „zárórát" meg 
hosszabbitottak volna, de első a 
kötelesség s tn is ia p  tanítás lé 
vén, véget vetettek a zeninek

Sz. dr.

> IaiiS2> bál.
Az a csendes, szinte hangta- j 

lan, de eredményekben annál I 
gazdagabb tevékenység, amely- ! 
lyel a Magyar Asszonyot Nem
zeti Szövetsége mohácsi cső 
portja, immár több mint egy 
évtizede vesz részt a társadalmi | 
egyesületek életében, ilyenkor 
farsang dején hallatt magáról 
egyszer egyszer hangosabban, a 
maga szokásos és fogalommá 
vált tea-délutánjai és estéi során.

Az évi bálok legtöbbje, már 
a színes de foszló emlékeké, s 
igy a mosolygó, táncosifjuság- 
nak, a vidámság után kapasz
kodó gesztusához, szinte felki- j 
nálkozik a farsang záró > Mansz* 
bal. Az idei >Mansz< magyar 
est, amely egyetlen évben sem 
múlt még el, kedves meglepe- ! 
tések nélkül, amelyekkel a Mansz 
agilis és buzgóságban versenyző 
vezetősége, a báli közönség o tt
honos kényelmét, fokozott szó-

, rakozását és családias jellegét 
: kívánta és kívánja biztosítani.

Az idei év > magyar estje< is 
ezt a célt kívánja szolgálni, ami
kor a jelmezes tea esték után, 
»magyar esttel* búcsúzik a far
sangi idénytől. A régi tradíciók 
élelrekeltése lesz ez a február 
?2 i est, amelyen a magyaros 
motívumok uralják a báli közön
séget külsőségekben is, amennyi
ben, aki csak teheti magyar ru
hában jelenik meg.

Büszke szép bálja lesz váro
sunknak a Mansz magyar estje 
és ha valóban sok magyar ruhás 
hölgyet üdvözölhetünk a bálon, 
úgy egy darab régi magyar tör 
ténelmet láiunk kilépni abból a 
múltból, amely a nemzeti érzé
sek uralgó in ativu mait jellemezte.

Bizonyára szép sikert eredné 
nyez a Mansz elgondolása, 
amely mögött láthatatlanul is olt 
lebeg a Mansz jó é tonvkodási 
szelleme, a negyei a szórakozá
sokon keresztül uj bázist keres 
a miga nemes és á'dozitos se
gélyakcióihoz.

Szombaton délbs.i 53 
selyem»yári m i ikásnő 

sztrájkbalépett.
Hétfőn ismét munkába átlátlak, 
mert az igazgatóság nagyrétben 

teljesítette kérésüket. 
Szombaton az a hir tered! el 

a városom h így a selyengyíri 
inankisnők ibb ih igv ták  a m á t
kái és a gyár teljesen leái'ott. 
Ez a hir ilyen fórm Ib in  nen 
felel meg a va'óságnak, ámen/- 
nyibet csak 53 munkásnő hagyta 
abbi a munkát a többek dol
goztak továbbra is. Ez az 53 is 
hétfőn isnét munkába állott.

Érdekiődtüik a részletekről 
K u n t  Gyű a igazgatónál, aki a 
kővetkezőket m o ido ita :

— Szó m aion délben a mun
kásnők egy küldöttsége keresett 
fe', akik egyrészt azt kérték, 
hogy még azon a héten meg
kapják akkord munkájuk bérét, 
másrészt béremelést kértek. Kö
zöltem a bzalmiakkal, hogy a 
béremelés iránt írásba 1 adjanak 
be kérelmet s azt az igazgató 
ságnik előterjesztem. Ami az 
elsőt illeti, annak teljesítése 
technikailag lehetetlen. Ugyanis 
az akkord munkásnők közül 
azok, akik szövőgép meletl 
dolgoznak csak a következő 
héten kaphatják meg az akkord- 
bért, amennyiben az elkészü't 
árú a szövés után még több 
kézen megy kérésziül. Igy az 
elszámolást végző tisztviselőnő 
esik a következő héten kedden- 
szerdán kapja a kezébe a man- 
kabér kiszámításához szükséges 
adatokat. Miután sok munkás- 
nőrő van sző, esik a hét vége 
felé készül el azzal. A munkás 
nő eniek tudatában lép be a 
gyárba s első héten nen k ip  
munkabért, viszont am.miyiben 
kilépne, utána a következő héten 
kap fizetést. Lehetetlen szomba
ton az azon heti anyagot fel
dolgozni.

— A küldöttség egyrésze tu 
domásul vette a válaszomat, a 
másik része azonban azt kérte, 
hogy a béremelést telefóno.n 
terjesszen elő az igazgatóságnak, 
amit megtagadtam.

Erre 58 munkásnő 
abbahagyta a munkát s 
szombaton délután ezek 
nem dolgoztak.

— A bérmozgalmat jelentettem 
az igazgatóságnak, amelynek 
első feltétele az volt, hogy a 
munkásnők azonnal munkába áll
janak s akkor hajlandó a mun
kabér felemelésről tárgyalni. Ez 
hétfőn meg is történt. Időköz
ben megérkezett az igazgatóság

döntése, amely a legnagyob 
részben teljesíti a béremelési 
kérelmei, amennyiben munka- 
minőség szerint

két kategóriában l ^ j  
fillér, egv kategóriában 
pedig fél fillér emelést 
adott a munkásoknak 

Érdeklődtünk ezek uttn a bér- 
viszonyok iránt Kozma igiz»ató. 
n íl, közö've, hogv egyesek'sz*. 
rint 8 -1 0  pengő a heti átlagos 
kereset. A kővetkező választ 
kaptuk:

— Az uionnan beléoő műi- 
kásnőnek 9 pengő a heti kere
sete, de kb. két hónap mu'va 
amikor akkord munkásnö lesz 
már a 12 pengőt megkeresi.

M inkateljesiíménye szerint 
azután emelkedik a keresete s a 
legjobb munkásnők e'érik a heti 
2 3 -2 5  pengős keresetet is. Ha 
figyelembe vesszük más gyárak 
munkabéreit, akkor nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a Selyemgyir- 
ban a mai viszonyok mellett 
rendes, tisztességes bérek van
nak.

A magunk részéről re néljük, 
hogy az eléri nyugaton vége- 
ges lesz s Mohács város igen 
fontos gyára á landóan üzemien 
marad és m ndkét részről meg- 
elégedéssel fo yik a muika.

Tanonccserkészek tsija,
»A cserkész vidám és meg

gondolt* mondja a cserkész- 
törvény. Ezt láttuk a tano.ic- 
cserkészek igen jói sikerül teá
ján Régen készüllek már erre a 
„Haíszáznégvesek'. Sujál készí
tésű reklámiik hirdették. „Te is 

, ott légy", >H i jól akarsz mulatni*
! »Kettei is jöhettek: Te mega 

bukszád* stb. H it voltak is 
sokan, I'y forgalm it még a leg
nagyobb cserkészoptim sti sem 
gondolt volna A szakácsok és 
a cserkészpincérek ugyancsak 
törölgették a homlokukat és 
szaladhattak a teákkal. Közben 
a házi zeiekar pedig húzta a 

j talp alá valót.
Feigördü t a függöny s jö t a 

j nagy szenzáció! „N en  láttad a 
■ Dun: bácsi hálóingét?* m id é i- 

féle variációban előadva. Rém- 
dráma, vígjáték, opera, népszín
mű. Sok taps, sok nevetés. No 
de megérte, mert a végén meg
került a D in i bácsi hílóingi. 
A csapat „U fferinije" Keresztes 
József jött ezután és igen ügyes 
bűvészmutatványokat mutatott 

i be. Cserkészcsodílkozás jár érte. 
A bemutatók után tovább húzta 
a házi zenekar. Közben nagy 

| volt az izgalom, a cserkészek 
I által készített igen szép 533 le

velezőlapot vették a l̂egények, 
mert h sz >világpósta« verseny 
volt. Meg is kapták a nyertesek 
a szép dijakat »a parancsnok úr« 
maga osztotta ki a »szép nyer
teseknek*. Azután a parancsnok 
úr tortáját árverezték el. Ugyan
csak jól elkelt, kb. 15 P ért.

Kedves volt ez az est. Igazi 
cserkésztea. Fehér vidámság. 
Cserkész modor és cserkész 
előzékenység. Jól van fiuk. Jö 
m unkát! „c«“

— Tavaszi d ivatlap ujdoa- 
sagok megérkeztek. Kaphatók: 

F r id r ic h  O s z k á r  könyv- es pa- 
pirkereskedésében Mohács.
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Magyar ruhában 
járjunk!

Olatz Oszkár festőművész aka
démia tanár, városunk illusztris, 
régen várt vendége, hatalmas 
beszédben mutatott rá a csütörtöki 
liceális előadáson a magyar 
ruhamozgalom nemzetfenntartó, 
nemzetfeltámasztó óriási jelentő
ségére, melynek százszázalékos 
igazságához és fontosságához 
magunk is a legnagyobb mérték
ben csatlakozunk.

A viselet kifejezője a kor és a 
nemzet lelkületének s annak el- 
hanyagolása, pusztulása az indi
vidualizmus és internacionalizmus 
melegforrása, mely végül is a 
nemzeti egység bomlasztásához 
vezet. A múlt század racionális, 
materiális áramlatai nyomán elő
térbe került az anyagi érdek, 
mely megölője volt a kol- j 
lektivitásnak, a művészetnek és I 
ennek folyományaként nemzeti j 
öntudatunkat nagy százalékban J 
befolyásoló nemzeti viseletűnket 
elsikkasztva, a divat hóbortjának 
vetette alá. Portugália, Lengyel- ' 
ország, Olaszország és Németor 
megteremtette a maga népi egyé
niségének megfelelő újjászületést, 
ön.udatos nemzeti egyseget, arnel, í 
ma, eltekintve annak nemzetfenn- | 
tartó vitális és egyéb óriási érté
keit, a nemzeti népviseletben is 
kifejezésre juttattja a nemzeti 
újjászületést, erőt és egységet.

Németországban például, m i
után ott úri nemzeti viselet nem 
volt, az úri osztály egyszerűen 
átvette a népi viseletét, melynek 
óriási nemzeti összetartó erejét 
nem kell különösképen hangsú
lyozni. Mi volna nálunk, a nem
zet e szomotu korszakában, mi
csoda óriási újjászületést jelen
tene, ha minden nemzetek között 
legszebb viseletűnket ismét elő
szednénk. Eltekintve ennek belső 
óriási erejét, a külföld előtt is be- I 
láthatatlan értéket jelentene, annál i 
is inkább, mert nekünk megvan 
a magunk gyönyörű úri nemzeti 
viseletűnk is, amelyet csak elő , 
kell vennünk s a mai kor igé 
nyeinek megfelelőleg átalakítani.

Nemzeti életünk lezüllött s a 
nagyvárosok minden fertője rá
zúdult már a magyar falura is, s 
ez a szenny emészti öli az ős 
magyar életet is. Pedig ha vala
mikor szükség volt nemzeti ön
tudatra, akkor ma van erre leg
inkább szükség, mert, különben 
e népét elsöprik a szomszédos 
népek imperialisztikus törekvései.

A gyöngyös bokréta mozgalom 
— mely kétségtelenül óriási mun
kát végez — képtelen magára- 
hagyottságában eredményt elérni, 
ha azt nem támogatja a közép 
és felső osztály. Meg kell, hogy 
értse ma mindenki a mozgalom 
óriási fontosságát s azon remé
nyének adott kifejezést a magyar 
dolmányban megjelent őszhaju 
művész, hogy szavai megértésre 
találtak a mi közönségünkben is, 
s ha legközelebb ismét Mohácsra 
jön, magyar nemzeti viseletben 
találja hallgatóit. Minden téren 
igazat adunk az előadónak s re
méljük, hogy az eszme megér
tésre talál, különösen hölgyeink 
körében s valóban komoly tanú- 
jelét adjuk magyarságunknak és 
törhetetlen jobb jövőnkben vetett 
bitünknek.

Csütörtökön O d/Endre gimná
ziumi tanár tart vetitettképes elő-

F a rs a n g .
Farsang utolsó három napján 

megindul ismét a mohácsi busó
járás, amely most már évek óta 
a lehetőség szerint megrendezett 
alakban tartja fenn a régi nép 
szokást. Az utcák megtelnek a 
félelmetes falárfákkal, mellettük 
a szép maszkák hangos éneke, 
muzsikája, kacaja fokozza az utca 
lármáját,

A krónikás ebből az alkalom
ból örömmel állapítja meg, hogy 
az egész mohácsi farsangi busó
járás modernizálódott, fejlődött 
és sokat veszített régi durvasá
gaiból. Szeretnénk azonban, ha 
a rosszabbik oldala eltűnne. Le 
gyen a mohácsi busójárás a 
farsang utolsó kacaja, utolsó fel- 
lobbanása a jókedvnek. Ötletek, 
tréfák szórakoztassák az utcát, 
így lesz szép s így érdemli meg 
azt a támogatást, amit most már 
a társadalom, az idegenforga
lom és a hatóságok részéről kap.

A mai ember lexikonja.
Egy jeles diák, aki minden tu

dományban kitüntette magát, mi
után befejezte tanulmányait, ha r
minckét éjszakát virrasztón végig 
tanárának hatalmas könyvtárában, 
a nagytudásu mester kivételes 
engedélyével. A lázas kutatásban 
eltöltött harminckét éjszakán át 
nem volt más társa, csak a csönd 
és azok a szellemek, amelyek 
láthatatlan szárnyakkal ott lebeg
nek az alvó könyvek felett. A 
diák végiglapozott minden encik
lopédiát és mindent megtalált, 
csak azt az egyetlen szót nem, 
amelyet keresett. Ezt a szót, — 
az élet titkát — a harmincharma
dik éjszaka rejtegette magában, 
de a diáknak a harminckettedik 
éjjel el kellett hagynia a tudó 
mány csarnokát. Az utolsó órák
ban szörnyű látomása tám adt: 
fölizgatott képzelete előtt meg 
elevenedtek a könyvek szellemei 
és egyszerre kiáltották a fülébe 
mindazt, amit eddig olvasott. 
Szóbőségük — mint későbbi fel
jegyzéseiben Írja — rettenetes 

l volt. De azt egyikük sem mondta 
ki, amit tudni akart és ami a kő- 

í vetkező, de soha el nem érhető
éjszaka ködében borongott.

Ez a régi, kissé sejtelmes tör- 
I ténet bizonyára híjával van a tár

gyilagosságnak és az elfogulat
lanságnak, mégis valahogyan ez 

I bukkan fel az emlékezetben, ami
kor végiglapozzuk a Dante Pan- 

, theon „U j Le x iko n já n a k  első és 
második kötetét, melynek szer
kesztői mintha átérezték volna a 
régi francia diáknak a huszadik 
századba helyezett panaszos ta- 

j nulságát. Mert ez a panasz sok
kal időszerűbb ma, mint volt bár
mikor

A ma embere is mintha za
varban volna a hatalmas nagy 

: könyvek sokaságával szemben, 
amelyekből a világ ügyeiben való 
tájékozottságnak legalább kereteit 
szeretné megszerezni. Tudja és 
érzi, hogy szüksége van a tu 
dásra, melyet a nagy kötetek 
tartalmaznak, nem is merészke
dik odáig, hogy valamennyit bő

beszédűnek tartsa, de úgy érzi, 
hogy nagy terjedelmük és magas 
áruk nincs arányban használha
tóságukkal.

Nos, az „U j lexikon1* ennek a 
lázasan élő türelmetlen, elfoglalt, 
ideges és igazságtalan, de tudásra 
szomjas embernek a kezébe akar 
teljes értékű lexikont adni. Maga 
elé tűzött feladatát, mint az előt
tünk fekvő első kötetből látjuk, 
egyetlen helyes módon igyekszik 
megoldaná: tulajdonképpen nem 
tesz engedményt az olvasó szá
mára, csak fölösleges tehertől 
kíméli meg, nem takarékoskodí-c 
az ismeretterjesztéssel, csak egy
szerű és világos formákat keres, 
amelyekkel a legkönnyebben és 
a legrövidebb idő alatt megértet 
heti magát. Az ősi hibát akarja 
kiküszöbölni és sűrített tartalmá
ban, a régi bőbeszédűséggel 
szemben 'majdnem szófukar lesz, 
abban a dicséretes értelemben, 
hogy minden szava fontos, mert 
egyetlen fölösleges betűt sem 
akar leírni.

Ezek a tömören, világosan el
mondott és népszerű nyelven 
tartott ismertetések, amelyeket 
íe'es irók és szakemberek Írtak 
és tudományos egyesületek vizs 
gáltak felül, sokszor fe veszik a 
versenyt a legérdekesebb olvas
mányokkal. És ami tálán a lég 
fontosabb, mindez a mai tudó 
ményt adja: a rádió, a vitám.nők 
és a hormonok korszakának tu 
dományát.

Egészben véve, ha a 6 köte- 
tetes lexikon, mely a Dante és a 
a Pantheon kiadók közös kiadá
sában jelenik meg, mind. égig 
olyan lesz, mint amilyennek az 
első két kötet után Ígérkezik, 
szinte megoldhatatlannak látszó 
kérdésekre ad választ. Mindenek- 
előtt erre a kérdésre: hogyan le 
hét megoldani azt, hogy az uj 
magyar lexikon rövid legyen és 
semmi sem hiányozzék belőle, 
tartalomban, kiállításban kitűnő 
és árban mégis hozzáférhetően 
olcsó legyen ?

A Mohácsi Földműve
sek Olvasóköre bálja.

A Mohácsi Földművesek O l
vasóköre műsoros estét tartott 
folyó hó 16 án este az Iparos
körben, amelyen Alföldi Oéza 
Csókos huszárok című operelt- 
jét adták elő a közönség nagy 
tetszése mellett.

A félreismerésen alapuló témát 
a szerző bájos és hangulatos 
epizódokkal tette élvezetessé A 
fülbemászó akordoktól föllelke
sült közönség csaknem vala
mennyi ének és táncszámot 
megismételtetett.

A műkedvelő gárda tagjai a 
legnagyobb igyekezettel és lel
kesedéssel játszottak és a kö 
zönség meg-megujuló tapsvi
hara jelezte a tökéletes sikert

A szereplők valamennyien tel 
jes színészi képességgel töltötték 
be szerepüket. Tóth Mária, llus 
szerepében a primadonna minden 
színpadi előnyét kihasználva 
uralta az előadást. Tasi Margitka 
megjelenése melegséget és derűt 
fakasztott és természetes bájával 
első pillanatra a közönség szi
véhez férkőzött. Bíró Sándor 
nagy igyekezettel és felkészült
séggel töltötte be a hősszerel

mes szerepkörét. Megérdemelt 
tetszést aratott Nagy Jenő az 
olasz attasé figurájában, melynek 
nehéz szerepét teljesen átélte és 
az együttes egyik legsikerültebb 
alakítását nyújtotta. A kisebb 
szerepek közül kivált Szósz 
Árpád szigorú, de melegszívű 
ezredese, amelyet kitűnő humor
érzékkel alakilott. Őszinte derűt 
váltott ki D. Kis János az iszá
kos biró szerepében. Viharos 
tetszést aratott Lőrinc János a 
pucér szerepében, de a többi 
szereplők is, mint Király Márika, 
Hettyei István, Franki Ferenc, 
Harczi István, Szekeres Sándor, 
és Hunyadi Ferenc lelkes játé
kukkal, valamennyien hozzájá 
rultak az előadás sikeréhez. A 
függöny a közönség percekig 
tartó tapsvihara között gördült 
le. Az ének- és táncszámokat 
Oergely János karnagy kísérte 
kis zenekar élén a tőle megszo
kott szakértelemmel. Az előadás 
sikere nem utolsósorban az ő 
nagy zenei felkészültségének és 
buzgó közreműködésének kö
szönhető. A színdarab jtökéleles 
rendezése V ik ir  Zoltán jjre for- 
mátus lelkész érdeme.

Gyógyszertárakban kapható

— Az uj főispán üdvözlése.
Szombaton délelőtt a vármegye 
tisztikara köszöntötte Vitéz dr. 
Horváth István főispánt a vár- 
megyeházán. Mohácsról az üd
vözlésen dr. Margitay Lajos 
polgármester, a beteg Horváth 
Miklós főszolgabiró helyett, dr. 
Csida Sándor szolgabirő és dr. 
Rüll Miklós h. járási orvos je
lentek meg.

— Halálozás R.einer János 
sülőmester életének 77 ik évé
ben szerdán elhunyt Temetése 
csütörtökön délután volt nagy 
részvét melleit.
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— Súlyos csapás érte Dr. Kos
Jenő városi tiszti főorvost, édes
atyja Wurm Dávid, életének 
77-ik évében, Dombóváron el
hunyt. Vasárnap délután temették 
nagyrészvét mellett.

— Utcát nevez el Pécs a vo lt 
főispánról. Pécs városa az el
hunyt Benyovszky Móric gróf 
emlékét olyképen örökíti nteg, 
hogy utcát nevez el róla. Az ed
digi Siklósi utca, amelyen a nép
szerű főispán járt be mindig 
Pecsre, lesz gróf Benyovszky 
Móric utca.

— Városi közgyűlés. Mo 
hács város képviselőtestülete 
szombaton délután, lapunk meg
jelenése napján, közgyűlést tart, 
amelynek legfontosabb tárgya 
> László< közkórház 350 ezer 
pengős építkezéséhez a város 
hozzájárulásának megszavazása. 
Tekintettel a nagy horderejű épít
kezésre, amely a város iparának 
munkaalkalmat jelent s általában 
is a város gazdasági életének 
fontos fejlesztője lesz, bizonyos, 
hogy a képviselőtestület egyhan
gúlag szavazza meg hozzájá
rulást.

— Az uj főispán Installációja. 
Vitéz Horváth István dr főispán 
Budapesten járt, ahol látogatáso 
kát tett a kormány tagjainál. 
Hosszabb kihallgatáson fogadta 
az uj főispánt Vitéz Kozma,M ik
lós belügyminiszter, aki megígérte, 
hogy személyesen résztvesz az uj 
főispán installációján. Ugyanakkor 
mef állapodtak abban is, hogy az 
installálás március hó 6-án lesz.

— Farsang temetés az Ipa
roskörben Folyó hó 25-én, ked
den este 8 órai kezdettel az Ipa 
roskör összes helyiségeiben 
farsang temetést rendez. Az Ipa
roskor ezen estéje minden év
ben igen hangulatos és nagy
sikerű szokott lenni, az idén a 
rendezőség még külön is gon
doskodik meglepetésekkel, ameny- 
nyiben értékes dijakat fog kiosz
tani. A belépődíj ruhatárral 
együtt 80 fillér.

— Szőlősgazdák figyelmébe! 
A polgármester felhívja a szőlős
gazdák figyelmét arra, hogy az 
1836 évi egyezkedési tárgyalások 
a borfogyasztási adónak átalány
összegben való fizetésére a vá
rosi adóhivatal 40 sz. szobájában 
február hó 17-étől 29-ig lesznek. 
Az a szőlősgazda, aki ezen idő 
alatt nem köt egyezséget, saját 
termésű bora után literenként kö
teles a fogyasztási adót leróni.

— Palavesszőt kaptak a ra j 
kók. A Mohácsi Hírlap múlt 
heti cikkének első eredményéről 
számolunk be, igaz örömmel, 
hogy nem vesztek szavaink a 
pusztába özv. Blazsov Györgyné 
40 darab palavesszőt vitt be a 
cigány elemi iskolába és ezt a 
hasznos ajándékot megtoldotta 40 
darab zsemlyével. N.m lehetett 
abban a pillanatban megállapítani, 
hogy melyiknek örültek jobban a 
fekete apróságok . .  .

— A Mohácsi Polgárok Ol
vasóköre bálja. Megírtuk, hogy 
folyó hó 24 én, farsang hétfőjén 
tartja a Mohácsi Polgárok Olva
sóköre szokásos farsangi tánc- 
mulatságát. Az estét „A  pünkösdi 
menyasszonyok" c. népszínmű 
előzi meg. A rendezőség min
dent megtesz, hogy a megjelenő 
közönségnek felejthetetlen estét 
szerezzen.

— Sokac bál. A Mohácsi So- 
kacok Magyar Olvasóköre far
sang vasárnapján, folyó hó 23- 
án tartja szokásos sokac balját, 
amely mindenkor egyik legszebb 
bálja a mohácsi farsangnak. 
Csillogó szinpompa az egész te
rem ilyenkor. Szép sokicáink 
gyönyörű ruhái olyan látványos
ság, amilyet igy egy csokorban 
csak a sokac bálban lehet látni. 
Bizonyosak vagyunk, hogy a vá
ros közönsége közül nagyon so
kan látogatják meg a bált, ezzel 
is megmutatva azt a megbecsü
lést, amelyet hazafias ‘érzésű 
sokacságunk méltán megérdemel.
A bál az Iparosok Olvasókörének 
termeiben lesz 8 órai kezdettel. 
Műsor: Bonyodalmas lakodalom, 
Túri Varga Sándortól. „Megjöttek 
a legények, Acél Levente szín
darabja és egy sokacnyelvü szín
darab. A sokacok tegjobb mű
kedvelőiket állítják a színpadra, 
hogy szórakoztassák a megjelen
teket.

— Robbanás. Szerdán hatal
mas robbanás történt a Hohner 
József bőrgyárban, a Tompa Mi
hály utcában, amely azonban j 
szerencsére, nagyobb bajt nem 
okozott. Hohner József bőrgyaros 
egy szénsavas palackkal dolgo
zóit, amelyből a szénsavasat a 
bőrgyártáshoz hasznait saját tar
tályéba vezette át. Közben, ed
dig még meg nem állapító t ok
ból a szénsav nagy dörrejjel fel
robbant. A robbanás hatása oly 
nagy volt, hogy a gyár 37 ab
laka betört, Hohner azonban 
szerencsére, csak kisebb sérülést 
szenvedett az arcán. A gyárnak 
egyéb kára nem is volt.

— Szurkálás Hercegszaba- 
ron. M üller Adám hercegszabari 
30 éves napszámos a kocsmá 
ból ment hazafelé éjféltájban. A 
sötétben ismeretlen egyének meg
támadták s az egyik hátbaszurta.
A csendőrség megindította a 
nyomozást a tettesek megállapí
tására s efoglalt egy zsebkést, 
amelyen vérnyomokat vélt találni.

— Lázas, meghűléses beteg- | 
ségekről. A legtöbb súlyosabb j 
meghűlést láz kiséri. Aspirin-tab- j 
letták a bőr ereit kitágítják és 
ezáltal nemcsak bő izzadast, ha- í 
nem a láz csökkenését is ered
ményezik. Aspirin tabletták a 
vérelosztás kedvező megváltozta
tása által elősegítik a betegség 
tüneteit előidéző káros anyagok 
kiküszöbölését. A valódi Aspirin- 
tablettak ismertetőjele a Bayer- 
kereszt, mely minden tablettán és 
csomagon látható.

— Tornaterm et kap a g im 
názium. Folyó hó 7 én Mo 
hácsra érkezett dr. Bohn Ferenc 
tanügyi titkár a kultuszminiszté
rium megbízásából. Dr. Bohn 
a mohácsi gimnázium tornaterme 
ügyében jö lt és a helyszínen 
vizsgálta meg a kivitel lehetősé
geit. A tornatermet a város a 
régi magtár helyén akarja felépí
teni s igy az a sportpálya köze
lében lenne, miáltal télen a te
remben, nyáron pedig a szabad
ban állana megfelelő hely a gim
náziumi tanulók tornájára. Bohn 
dr. titkárnak tetszett a megoldási 
terv s megígérte, hogy 8—10 
ezer pengőt szerez a kultuszmi
nisztériumtól a felépítéshez.

DANTE PANTHE0N{KIADÁS

— Felta lá lók figyelmébe. A 
Pécsi Kereskedelmi és Iparka 
mara átírt a mohácsi ipartestület
hez s figyelmébe ajánlotta, hogy 
a folyó évben rendezendő párisi 
mintavásáron minden ország fel
találói ingyen állíthatják ki talál
mányaikat. Az ingyenes kiállítás 
szempontjából főleg gyártási, 
irodai, kisipari, mezőgazdasági, 
vagy háztartási találmányokat 
vesznek figyelembe, Bővebbet az 
Ipartestület, vagy a Kamara ad 
az érdeklődőknek.

— Alapszabályjóváhagyás. 
A belügyminiszter a sombereki 
körjegyzőségi polgári lövészegy'et 
alapszabályait láttamozta.

— Magyar kézim unkák ká 
szltői figyelmébe, A Mohácsi 
Hírlap szerkesztősége megkere
sést kapott Oantner Erzsébet 
soproni lakostól, Széchenyi tér 
19. sz , hogy külföldi ismerősei 
mindjobban érdeklődnek nála 
magyar kézimunkák (térítők, ken
dők, diszpárnák, csipkék s tb ) 
iránt. Aki ilyen kézimunka ké
szítésével foglalkozik, forduljon 
közvetlenül a fenti címre.

— Mennyi Mohács város la- 
kósa ? Megírtuk, hogy Mohács 
városa területén próbanép számlá
lás folyik, amely az öt év előtti 
népszámlálás óta bekövetkezett I 
változást lenne hivatva nagyjából I 
megállapítani. A népszámlálás 
azóta befejeződött s adatai a kö
vetkezők: 16 éven felüli férfi
5842, nő 6468; 16 éven aluliak: 
férfi 2535, nő 2612. Férfi össze- | 
sen 8377, nők 9080, az egész ős ze- j 
sen: 17,457. A próbanépszámlálás ! 
szerint tehát ennyi lenne Mohács i 
megyei város lakossága. Az utolsó 
összeíráskor 17386 volt, tehát i 
igen csekély emelkedést mutat a j 
mostani összeírás- Ezzel szemben I 
a Statisztikai Szemle nemrégiben 
feldolgozta Mohács anyakönyvi I

adatait és 6 ezrelékes évi átla
gos szaporodást állapított meg. 
Ez a 6 ezrelék az öt év alatt 
3 százalékot jelentene, vagyis 

I cca 17900 körül kellene állania 
I a lakósság számának. A való- 
l szinüség az, hogy meg is van ez 

a szám, azonban a próbanép
számlálás sohasem lehet oly 

j pontos, mint a nagyobb felié- 
| szükséggel végzett rendes nép- 
I számlálás s innen származik a 

különbözet.
-  A nyakönyvi bejegyzések 

szerint 1936. évi február hó 
7-től 1936. évi február hó 14-ig. 
Születések; Prauda Alabert és 
Tárnoki Mária gyermeke: Teré
zia Házasságkötések: Gadányi 
Mátyás Halász Ilona, Lala József 
és Kalocsányi Rozália, Ulrich 
Ferenc és Arnold Kalalin, Bárácz 

I és Perovics Magdolna,
j Halálozások: Bánovics Anna 33 
| éves, özv. Jónás Pálné 84 éves, 

Ghgorovics József 47 éves, Balog 
Júlia 29 éves, Szabados György 
60 éves, Kunovszki Mária 2 hó
napos, özv. Kepner Henrikné 75 
éves, Lónyai Piroska 1 éves, 
Kerner Adám 74 éves, Reiner 
János 71 éves, Kovács Katalin 
42 éves.

I B Ú J Á K Á S
A- r n o h á c s i  m .  I c i r .  tó l i  

g a z d a s á g i  i s 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. 14 tői 1936. febr. 21-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum +  1HC° 
a hőmérsékleti m inim um — 5'"C°

csapadék 178 mm. volt.
IQ A Z Q A T Ó S Á O

l i i r d e g e n  a,
Mohácsi Hírlapban!
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Osztályharc
a réten, legelőn.

Nemcsak az emberiség, hanem 
a term.szeles gyepek, a rétek és 
legelők növénytársadilma is osz
tályokra oszlik, mely osztályok 
egymással állandó küzdelemben 
é nek. Persze, itt nem a hatalom
ért, igaz vagy hamis jelszavakért 
f ily  ;k a harc, hanem az éltető 
napiUgérér:, levegőért, tenyészte 
tttlet. rt.

En. éri szénit! el, hasznosságuk 
szempontjából teaintve, 3 oszlást 
ktronböztethe'.ünk m eg: a here
ieteket, a fűfeléket, a gyomokat. 
Amint az emberek között is sza
bályozatlan társ-dalomban a i agy- 
hangú, k nyökkel dolgo ó, de 
tet ős erirt üresfejü emberek tör 
tét’ ek elére, ép úgy gondozatlan 
ré'er, legelőn is a gazok, gyom
ra vernek terpeszkednek,e nyom-.a 
az értékes füveket, pillangcsokat.

Ha azonban gondozzuk a me- 
zfseget, pl. m litrá tyázzuk, hama
rosan az ettekek kerekednek fe
li t .  A szuperíoi-zíat foszfotsavanak 
halaséra nemcsak több lesz a 
hozam, hanem elsőso-ban a pil
langósok a herefelek gyarapsza- 
nak, de a fűfelék is, a gyomok 
azonban lemaradnak, egyszóval 
javul a széna, a fü minősége is.

Vizéllásos réten a csaté meg a 
a btkarokka uralkodnak, de ha 
lecs poljuk, alagCsövezzük es 
mütragyazzuk, (mert az istállóírá- 
gya nálunk a niezőségekre nem 
jut) egy-kettőre az edesfüvek ju t
nak uralomra.

— Ip a r i h íre k . Baianyavar- 
megye alispánja, a közszallitési 
szabályzat 35. § ára való hivat- 
kozassal, a mohácsi „László" 
közkórház bővítési munkálataira 
k iirt részletes pályázat egy pél
dányát az ipartestületnek meg- 
küldöi'.e, azt minden érdeklődő 
iparos a hivatalos órák alatt meg
tekintheti es egyéb felvilágosítást 
is kaphat. A mohácsi iparosság 
nagy várakozással tekint a kór
házi építkezések elé, mer’ jelen
leg teljesen munka nélkül all és 
a kö terhek súlyát nagyon is 
érzi s ezen építkezésektől várja 
minden javulását. Az iparosság 
kéri az illetékes tényezőket, has 
sanak oda, hogy ezen munkála
tokat csak mohácsi iparosok 
kapják meg, hogy ezáltal az évek 
óta felgyülemlett köz- és egyéb 
tartozásaikat rendezhessék.

— A vá ro s i adóh iva ta l már 
most felhívja az adófizetők szi
ves figyelmét arra, hogy febtuar 
hó 15 ig elmaradt adótartozasu 
kát haladéktalanul fizessék ki, 
mert a késedelmes fizetőkkel 
szemben a végrehajtási eljárás a 
legnagyobberéllyel fog megindulni. 
Akik pedig részletfizetési kötele
zettségüknek nem felelnek meg 
pontosan, azok tartozásukat egy 
összegben lesznek kénytelenek 
kifizetni.

— Jóváhagyta a tábla a 
halőr büntetését. Megírtuk, hogy 
a pécsi kir. törvényszék Gúzs- 
vány Gáspár halőrt 7 évi fegy- 
házra ítélte el, mert Gruics Já
nos fuvarost közvetlen közelből 
hasbalőtte, aki ott a helyszínen 
meghalt. Felebbezés folytán most 
tárgyalta az ügyet a pécsi kir. 
Ítélőtábla s a törvényszék iteletet 
jóváhagyta. Az Ítélet nem jogerős.

Műkedvelő előadás 
a szigetben.

A belső rihai iskolában szín
darabot rendeztek Ünnep volt 
ez ilyen kis helyen és nagy 
esemény. Az egész környéket 
ünnepi hangu'at uralta. Kiöltöz
nek a legények, a lányok.

Az iskola udvara már jóval a 
kezdés ideje eő tt nyüzsög a 
kiváncsiaktól. Minden hely fog
lalt. Az iskola fiatal tanítója a 
rendező Homlokán a verejték, 
de szivében öröm, hisz ezt ő 
adta a népnek. Ő kezdte két 
évvel ezelőtt.

Felgördül a függöny, kezdődik 
az előadás. K Pap János „Úri 
szokások" c. háromfelvonásosa 
kerül színre. Takács István, Ba 
nai Tasi István, B H thausz 
Mária, Schummer Antal, Verner 
György, Vernémé, a lábért István, 
Wrnk Jakab akit, külön meg kell 
dicsérnünk, bár a többiek is 
nagyszerűen jálszottak. Braun 
József, Abrahám Ferenc is segí
tettek a sikerhez.

A darab kitünően sikerüTlt. 
Ujongoit, tapsolt, éljenezett a 
közönség. Sokan örültek ennek 
az éljenzésnek: a szereplők s azok 
akik éljenezhettek és legjobban 
a rendező /akab Gyula rihai 
tanító. Mi is őrülünk és kívánjuk 
tartsa meg, az ifjú tanító szó 
kását. Szükség van erre, ott 
messze a szigetben. Egy kis 
szórakozás, egy kis kultúra, egy 
kis népművelés, sok szív és 
ezzel közel, nagyon közel lehet 
hozni egymáshoz rihai németet 
és rihai magyart. „c«  “

— Haszonálla t v izsgá la t Az 
1936. évi haszonállatvizsgálatok 
Mohács megyei városban a kö
vetkező sorrendben lesznek meg
tartva: 1936 á p r ilis ié n  a vásár
téren, a cedulahaz előtt reggel 8 
órakor Mohács belváros, a Horthy 
Miklós úttól felfelé eső terület és 
a szőlőhegy, délután 2 órakor 
Mohács belváros, Horthy Miklós 
úttól lefvlé eső terület és a réti 
tanyák. 1936. április 2 án reg
gel 8 órakor Homorúdon, d. u. 
1 órakor Püspökpuszta Ujmajor- 
bán, délután 4 órakor a kiagyaiak 
részére Püspökpuszta főmajor 
előtt, a davodi oldalon. 1936 áp
r ilis  3 án reggel 8 órakor Püs
pökpuszta főmajorban, 11 órakor 
Tölösön, délután 2 órakor Sár
háton, az iskolánál, délután 4 
órakor a révátkelésnél, a szigeti 
oldalon. A polgármester figyel
mezteti a lótartó gazdákat, hogy 
tartozik mindenki a fentmondott 
napon és időre a tulajdonában 
levő lovát, illetőleg lovait bünte
tés terhe mellett elővezetni. 
Ugyanakkor elhozandók a lónyil
vántartó lapok is. Aki ezen időre 
lovát nem tudja elövezetni, tar
tozik ezen körülményt 8 nappal 
a vizsgálat előtt, Mohács megyei 
város közigazgatási ügyosztályá
nál bejelenteni.

— Közgyűlés. Mohács Kör
nyéke Ipartestület folyó hó 17-ére 
hirdetett közgyűlésének határo
zatképtelensége miatt, a közgyű
lést farsang keddjén d. e. 10 
órakor tartja a Mohácsi Általános 
Ipartestület székházában, amikor 
is a megjelentek szamára való 
tekintet nélkül fog a napirendre 
tűzött kérdésekben határozni.

Elnökség.

— Védekezés a gabona
üszög ellen. A polgármester hir
detményt bocsátott ki a gabona 
üszög elleni védekezésre vonat
kozólag A védekezés kötelező 
s a mulasztók ellen khágási 
eljárás indul.

spokt.
8 :4  az „A“ csapat javára.
Borús időben, majd szemer

kélő esőben, mély talajú pá yán 
tartotta az MTE vásárnál első 
nagy, kétkapus edzésit. Szokat
lanul nagy közönség volt k i
váncsi a játékra, a nelyen a játé
kosok nagy számban mintegy 
30—35 en vettek részt. A levente 
vezetők enyhítése folytán a le
venték nagyrésze is részt vehe
tett a fontos edzésen H iro n  30 
perces harmadban a játékosok 
felváltva mind szóhoz jutottak 
és Ízelítőt adtak kezdeti játéktu
dásukról sáros, csúszós talajon. 
A nagy játéktudásu edző irányí
tása és kitűnő centerhalfjátéka 
mellett élvezetes játék alakult ki, 
elég szép kombinációkkal és 
mindkét oldalon szépen esett 
gólokkal. A játékosokon már 
látszott valami az edző utasítá
saiból, különösen az összjáték 
terén de a kapásból való mere 
deken játszás még sok tanulást 
és tanítást igényel.

Néhány biztató uj arc is lát
ható volt a kétkapus tréningen, 
akik, mint pl. Mautner, tövidesen 
megfelelő edzéssel, számbajöhet 
nek a csapatösszeállításnál. A 
régiek is mind biztatóak és ha 
újszerűséget visznek a játékukba 
megfelelő edzéssel, — mint Ka
rácsonyinak akaraterős gólratörő 
játéka, — akkor fejlődésnek in- 
dulthat futballsportunk. Végered
ményben az >A« csapat 8 :4  
arányban győzött »B« csapat 
ellen.

Cédcsapattal tart edzést az 
M T E

Vasárnap a farsang ellenére is 
tart edzést az MTE a szezon 
közelségére való tekintettel, amely 
délután 2 órakor kezdődik és 
az egyik ellenfele alakulóban 
levő helyi cégcsapatunk lesz.

Keielóssz -rkesztó : 
B Á N  A N D R Á S .

t.«ptula|4onos 4» klad6 » 
PRIDRICH OSZKÁR.

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

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik drága jó 

családfőnk

Abonyi Mór
elhunyta alkalmából tolmá
csolt részvétükkel, vagy a 
temetésen való megjelené
sükkel fájdalmunkat enyhí
tették, fogadják hálás kö- 
szönetünket.

Mohács, 1936 február 19.

A gyászoló család.

Kész vasablakok min' 
denféle méretben ős 
kivitelben kaphatók

mű- és épületlakatos mesternél 
Apponyi utca 20 sz.

Saját házban.

Mohács megyei város polgármesterétől. 
1179 19 6. szám.

V ersenytárgyalási hirdetm ény.
(Kivonatos.)

Mohács megyei város belterületén 
létesítendő különböző (kiskocka, soros 
cyklops, terméskő, fejkő) burkolatok 
építésének biztosítására nyilvános ver
senytárgyalást hirdetek.

A munkálatok költségei szabálysze
rűen biztosítva vannak.

A munkálatok értéke kb. 18 000 P.
Az ajánlat a fedanyagok egy részé

nek szállítására és a burkolási munká
latokra együttesen teendő, míg a kő
anyagnak egy kisebb részét a város 
bocsajtja a vállalkozó rendelkezésére.

Az aláirt ajánlatokat sértetlen borí
tékban elhelyezve, pecséttel lezárva, 
Mohács megyei város iktatóhivatalánál

1936 évi március hó 14-én 
d e. 10 óráig

személyesen, vagy posta utján kell be
nyújtani.

Az ajánlatok ugyanezen a napon a 
polgármesteri hivatalban d. e 11 óra
kor fognak felbontatni és a felbontás
nál ajánlattevők, vagy igazolt megbí
zottaik jelen lehetnek

Az ajánlat borítékját a következő fel
irattal kell ellátni -Ajánlat az 1179' 
1936 számú versenytárgyalási hirdet
ményben közölt útburkolási munkála
tokra*

Bánatpénzül az ajánlat szerinti érték
nek 2‘ , át kell az ajánlat benyújtásá
nak időpontjáig készpénzben vagy 
egyéb értékben letenni.

Az ajánlati minta, ajánlati költség- 
vetés, feltételek, részletes versenytár
gyalási hirdetmény a város műszaki 
ügyosztályában fsz. 7. megtekinthetők 
és 28 fillér postabélyeg ellenében be
szerezhetők. Ugyanott a részletes ter
vek is megtekinthetők.

Mohács, 1936. évi február hó 15-én.

Dr Margitay Lajos s. k.
polgármester.

Egy jó házból való fiú
géplakatos tanoncnak

felvétetik
Hellberg Jakabnál

Vörösmarty utca 13.
_  *4S
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Árverési hirdetm ény-kivonat.
Kisbirtokcsck Otízágos Föld

hitelintézete végrohsjiatónak özv. 
Hohmann Gycrgyné és kisk. 
Hohmann Erzsébet és József 
végroha 'ást szonvectők ellen in- 
di ott végitla j'ási ügyiben a 

telekkönyvi hatóság a végrehaj
tási árverést 122 arary dollár 92 
cent tőkekövetelés és járulékai 
tehaj'ása végett a mohácsi kir. 
járásbíróság terű étén levő 
Kisnyárád es Lány csók község
ben fekvő s a lisryáiadr 41. 
számú telekkönyvi bőéiben A 
-(- 2. sotszám 627. hrszám alatt 
felvett 188 D  ölnyi szőlőre 160 
pengő kikiáltási árban, de az 
ezen le iében felvett ngat’an a 

C 37. scisz;m alatt öz. He hrrarn 
György r.é s; ül Len mert Eorbaa 
javára tekete ezett özvegyi jog

gal téri elten, úgy azor brn, t ogy 
a mer nyílén ezen özvegyi jeget 
megelőző rn  gscrte 'i tehertéteek 
fedezésére sztkséges 5805 pergő 
valószínű összeg be nem folyna, 
úgy az átverés hatalyta.anná 

vál’k és az ingatlan nyomban 
ezen özvegyi jog nélkül lesz ár
verés alá bocsa,tva.

A kisnyárádi ISI. számú telek
könyvi betétben A +  11— 16. 
sorszám 85. I.rszám alatt fiive it 
178 □ •ö lny i házra és 335. hrsz. 
alatt felvett 17 □ •ö lny i pincére 
és 469. hrsz. alatt felvett 257 Q - 
ö lry i szántóra. 1565. hiszam 
alatt felvett 1201 □■ölnyi szán
tóra, 2389. hiszam alatt felvett 
435 □■ őlr yi szántóra, 2417 hisz. 
alatt felvett 850 □ •ö lny i szántóra, 
A II. 1—2. sotsz. 363. hrsz alatt 
felvett 156 □■ölnyi szántóra 364. 
friszzm aá.t fe.vett 663 □ ö ln y i  
szán.óra A I 5— 7. sorszám alatt 
felvett 381. hisz 203 C  ölnyi 
szar óra 382. Í rszám alatt felvett 
166 □ •ö it  yi szar tóra, 383. hisz. 
alatt teivelt 546 □  ö r y i  száméra 
összesen: 3160 gmgő kikiáltási 
álban, de az ezen tétéiben felveit 
összes ingatlan fele a C 54 
sorszám alatt özvegy Hol.man 
Gycrgyné javára btkebe,ezett 
özvegyi joggal terheiten, úgy 
azonban, hogy anenry btn ezen 
özvegyi jogot rangsorban meg
előző tehertételek fedezésére 
szükséges 6320 pengő va ószir.ü 
összeg te  mm folyna, úgy az 
árverés hatálytalanná vál’k és az 
ingatlanok nyomban ezen öz
vegyi jog nélkül lesznek árverés 
alá bocsátva.

A kisnyárádi 272. számú be
tétben A I. 5—7. sorszám 378. 
hrszám alatt felvett 610 □  ölnyi 
szántó, 37/72-éie, 379. hrszám alatt 
felvett 88 □ ö ln y i szántó '7,72- 
ére, 380. hiszam alatt felvett 
196 □■ölnyi szántó 37,72-éte ősz- 
szesen : 170 pergő kikiáltási ár
ban, de az ezen betétben felvett 
ingatlanok 74)2í.6ad részére a C 
36. sotszám alatt özv. Hohnann 
Györgyne javára bektlezett öz
vegyi joggal terhelten, úgy azon
ban, hogy amennyiben tzen öz
vegyi jogot rangsorban megelőző 
tehertéie ek fedezésére szükséges 
5805 gtngo valószínű összeg te  
nőm loiyra, úgy az árverés ha
tálytalanná vá k és az ír gáti; nők 
nyomban tz tn  özvegyi jog nél
kül itszm k árverés a a boosajiva.

A kisnyárádi 372 szanú be 
létben A I. 1 — 2. sorszám 376.

hrszám alatt fölvett 186 Q  ölnyi 
szántó 37 72-ére és 377. hrszám 
alatt felvett 660 □ •c ln y i szántó 
37,7o-ére összesen 130 pengő 
kikiáltási árban, de az ezen be 
tétben felvett ingat'anck 57 U4 ed 
részére a C 19 sorszám alatt 
özv. Hohmann Györgyré javára 
bekebelezett özvegyi joggal tér 
heten, úgy azonban, hogy 
amernyiben ezen özvegyi jogot 
negelőző rangsetbeü tehertételek 
fedezésére sztkséges 5605 pen
gő valószínű összeg be nem 
tolyna úgy az árverés hatályta
lanra válik és az ingatanok 
nyomban ezen özvegyi jog nél
kül lesznek árverés alá bocsájtva.

A lánycsóki 125. számú betét
ben A I. 4. sorszám alatt 2606. 
hrsz. alait felvet! 955 Q-ölnyi 
szántóra és A II 1. sorszám 
alatt felvett 488 □ -ö lny i szántóra, 
A +  3. soiszám 2253. hiszam 
a'att fevett 146 □ ö ln y i  szőlőre 
összesen: 700 pergő kikiállási 
árban, de az ezen Ltiétben fel
vett ingatlanok felerészére a C. 
50. sorszám ala.t özv. Hohmann 
Györgyr.é javára bekebelezett 
özvegyi joggal terhelten, úgy 
azonban, hogy amennyiben ezen 
özvegyi jogot rangsorban meg
előző tehertételek fededésére 
szükséges 4430 pergő va'ősznü 
összeg be tem folyna, úgy az 
árvetés hatálytalanná válik és 
az ingatlanok nyomban ezen 
özvegyi jog nélkül lesznek ár
verés alá bocsájtva.

A teekkönyvi hatóság az ár
verésnek K isnyá rád  községbá 
zárai n egtartásaia:

1936. évi március hú 13. 
najjanak délelőtt 9 óra

és Lánycsük községházáiét! 
megtartására ugyanaznap dél- 

teiétt 11 éráját iüzt ki
és az átverési feltéteket az 1881 : 
LX. te .  150. §a  alapján a kő
vetkezőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatla
nok és pedig a kisnyárádi 41. 
számú betétben felvett ingatlanok 
50 pergőié i, a kisnyárádi 272. 
szán ú betétben ftIveit ingatla
nok 100 pengőnél, a kisnyárádi 
181. szán ú betétben felvett in
gatlanok 1500 pergőnél, a kis
nyárádi 372 számú betétben fel
vett ingatlanok 100 pengőnél, a 
lánycsóki 125. számú betétben 
felvett ingatlanok 350 pengőnél 
alacsonyai b áton ei ntm ad 
halók.

A kisnyárádi 41, 272, 372. 
sz. betétekben felvett* ingatlanok 
tekintetében a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete leg
kisebb vételár nélkül árverezhet, 
míg H e il Józseffel szenten a 
legkisebb vételárat 3096 pengő
ben, dr Schwartz Bélával szem
ben 3150 pengőben, Parapatics 
Ferenccel szemben 3970 pengő
ben, Baranyai Villan ossági rí-ve i 
szemben 4220 pengében, Hainess 
Elén ér ügyvécdel szemben 4615 
pengőben, dr Beck Alajossal 
szemben 5568 pengőben állapítja 
meg,

A kisnyárádi 181 szánú be
tétben a Kisb iioko-ok Oiszágos 
Fó.dh te; nézete legkisebb vétel
ár né kii! aiverezhet, He Józseffel 
szénben a legkisebb vételárat 
3791 pengőben, dr. Sebwarlz 
Bt avai szemben 3846 pei gobtn, 
laiagatos F tien tc ti szemben

F í i ü n c t i  O f t ík a r  K ö n y v n y o m d á ja ,  M o h a a s .

4670 pengőben, Baranvai Villa
mossági r. t.-vel szemben 4914 
pengőben, Hainess Elemérrel 
szemben 5310 pengőben, dr. 
Beck Alajossal szemben 6204 
pengőben állapítja meg.

A lánycsóH 125. számú betét
ben a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézete legkisebb vétel 
ár nélkül árverezhet, dr. Schwartz 
Bélával szemben legkisebb vétel
árai 3792 pengőben, dr Beck 
Alajossal szemben pedig 4138 
per gőben állapítja meg.

Mohács, 1935. évi december 
hó 21. napján.
D r. H ad ler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül
K a rs á n y i &i>

telekkönyvvezető.

A mohácsi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

12374 1935. tk. szám.

Á rverési hirúeimény-kiYonat.
Pécsi kir. Pénzügyigazgatóság 

végrebajtalórak Odenva'd Péter- 
né és kisk. Odenva'd Paula és 
Péler végrehajtást szenvedők e l
len indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási átverést 522 P 56 fillér 
tekekövetelés és járulékai behaj
tása végett a mohácsi kir. járás
bíróság területén levő Virágos 
községben fekvő s a virágost 
23 számú betétben A I 1 —8 
sorszám 56 hrszám alatt felvett 
168 □  ölnyi házra és 57 hrszám 
alatt felvett 568 Q  ölnyi kertre 
és 338 htszám alatt felveti 64
□  ö nyi szántóra és 474 hrszám 
a att felvett 343 □  ölnyi szán
tóra és 609 hrszám alatt felvett 
266 □ -ö lny t rétre és 770 hrsz. 
a'att felvett 676 □ •ö iny i szán
tóra és 2,240 rész legelőiliető- 
ségre és 2 240 erdőilletöségre 
összesen 1888 pengő, A -(-1 sor
szám 71 hrszám alatt felvett 5
□  ölnyi pincére 50 pengő, A + 2  
sorszám 719 hrszám alatt felvett 
378 □ •ö ln y i szántóra 159 pengő 
50 fillér kikiáltási árban, de az 
ezen betétben felvett összes in
gatlanok a C 4 és 5 sorszám 
alatt Odenvald János és neje 
Mim Anna javára bekebelezett 
szolgalmi joggal terhelten úgy a 
C 8 sorszám alatt a 148 1919 tk 
számú végzéssel özv. Odenvald 
Pétemé szül. Schrmdt lau la  ja
vára bekebelezett özvegyi jogá
val terhelten.

A telekkönyvi hatóság az 
átvtrésntk V i r á g o s  község 
házárál megtartására:
1936. évi március hó 11 nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX. t c. 150. § a alapján 

a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlan 

és pedig a házadó alá eső in
gatlan a kikiáltási ar felénél, 
tehát az A I 1—8 sorszám alatt 
felvett ingatlanok összesen 1142 
pengőnél, egyéb ingatlan a k i
kiáltási ar kéthatmadánal alacso
nyabb áron eladni nem lehel 
(1908 XLI. t. c. 26. § )

2. Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10' „á t készpénzben vagy 
az 1881 LX. t. c. 42. § ában 
ntegl. ározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapiros

bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek előzetes birói le
tétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni s az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX. t-c 140, 150 
170 §§-ai, 1908 évi LXI.t-c. 21 §'}

Az, aki az ingatlanért a kilciál- 
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, 1935. évi október hó 
31. napján.
D r. H ad le r s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
h a r s á n y i

teiekkönvvvezető.

á r a b  5 „ / “ X .  
Búza — — 16.70 P
Zab — — 15 50 P
Rozs — — 15 — P
Árpa — — 16.— P
Tengeri m. 14. -  P 
Bab — — 2 4 .-  P

&  yagy 3  szobás lakás és 
i  üzlethelyiség 

K  I  A  1> Ó
Horthy Miklós ntí rész vagy 
Árok ncca 2. számú házrész elkii- 
lönitelt udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
mellett Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy SJ. u. 19.

Szentháromság utca 41 sz

ha
olcsó á ro n  sürgősen  

e lad ó .
Bővebbet: Poppgr Sándor cégnél

Lakás kiadó
a Dunaparlon, az át
kelésnél S2ép kilátás
sal, 1 szoba konyhái 
március 1-ére, 2 szoba

H  konyhás május i éré
H arczi fé le  házban

Kb. 10 k o - e  
c s i r a  v a ló  
széna eladó
Kossuth L. u,73,
E l a d ó 1,
M éhcsa ládok, k a p tá ra k ,  

p ö rg e tő  és nád. 
R&pi pályaielv. 
M ohács, P á lyaudva r.
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