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25 év.
!rta\ D r  M a r g ita y  L a jo s  M ohács megyei város polgármestere.

Álljon meg egy napra az élet harca, csituljon el egy 
pillanatra a törtető, rohanó zsivaj, halkuljon el a létért vívott 
örökös küzdelem vásári zaja és az egyszerre tám adt csendben 
szálljon vissza lelkünk a múltba . . . Emlékezzünk!

Mert vannak évfordulók, amelyek mellett nem lehet 
szótlanul elsuhanni. Évfordulók, melyeket nem hangos dob 
pergéssel, diadalmas zászlókkal ünnepelnek, hanem csendben 
szerényen, de annál nagyobb melegséggel és bensőséggel . , .

Egy negyed századdal ezelőtt indult útjára a »Mohácsi 
Hírlap*, hogy szolgálja hazáját, nemzetét, városát, szolgálja 
hitét, a vallást, a becsületet és erkölcsöt . . . Ma pedig m un
kásságában eltöltött szép múltjának felidézésével, a jövőbe 
vetett bizakodó hitének ünnepélyes érzésével áll meg ennél 
a határkőnél.

A »Mohácsi Hírlap* homlokára felkerült a 25-ik évfor
dulót jelentő évfolyamszáni , . . 25 év, egy szempillantás az 
idők végtelenségében és talán csak egy röpke nap egy nem 
zet életében . . .  de egy újság életében mégis mintha egy 
korszakot jelentene.

A fővárosi nagy napilapok amelyek néha tiz, sőt száz
ezres példányszámmal számolnak s a legtöbb nagyvárosi 
ember, kézlegyintéssel intézik el sokszor a vidéki hetilap értékét 
és ezzel a munkáját is. A vidéki lapnak bizony ritkán van 
•szenzációja^, nincsenek hangos botrányai, kényes válóperei 
és más hasonló >eseményei«, amelyek annyi fővárosi lap 
hasábjain a legolvasottabb közlemények . . .

A vidéki lapoknak azonban igenis — nem szenzáció — 
hanem komoly téma minden olyan esemény, amely a város 
fejlesztését, polgárainak jobb, könnyebb életét szolgálja. 
Minden vágy, amely bennünk él, hogy fejlődjünk, minden 
terv, amely szebbé, nagyobbá teheti a várost, nagyon jó ha 
a sajtója hasábjain lát először napvilágot. A cikk nyomán 
keletkező viták, hozzászólások a legtöbb esetben megtisztít
ják a tervet a sallangoktól, kicsiszolják és mire végrehajtásra ■ 
kerül, már reális és megvalósítható.

Nagy jelentősége volt a Mohácsi Hírlap segítő 
közreműködésének márt azért is, mert ez éppen arra az időre 
esik, amikor a magyar városok felébredtek a tespedésből, , 
belekapcsolódtak a nemzeterösites munkájába, amelynek szi
lárd és biztos oszlopaivá váltak, eleven kulturális és gazda
sági életet éltek és komoly tényezőivé lettek az idegenfor
galom fejlesztési törekvéseknek és mindezt a munkát nagy
részt önerejükből teljesitik és a maguk kulturális és gazda
sági felkészültségükkel keményen allnak őrt a megszükült 
magyar határokon . . .

Ha a Mohácsi Hírlap m unkásságát ebből a szempont- j 
ból nézzük, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy mindenkor 
megtette a kötelességét városával szemben. Minden legkisebb 
ügy is érdekelte és napvilágot látott hasábjain, amely ennek 
a városnak fejlődését szolgálta. Ezeken végigvonultak a 25 
év összes alkotásai, innen indult ki a legtöbb ötlet a nyil
vánosság elé, amely bárki lelkében is megfogamzott. Nincsen

a városnak olyan intézménye, amely ezen 25 esztendő alatt 
létesült, amelyhez szava, véleménye nem lett volna s amely
nek felállításában nem segédkezett.

Az utolsó tiz év nagyobb alkotásai: városháza, közvá
góhíd, fogadalmi templom, a hősök emlékműve, téli gazda
sági iskola, katonai laktanya, gimnázium, utak, utcák, terek 
mind-mind hangot kaptak ezeken a hasábokon és a Mohácsi 
Hírlap önérzetes megelégedettséggel tekinthet vissza az első 
negyedszázadra: megtette kötelességét!

H arcot vívott városa és közönsége érdekeiért önzetlenül 
és bátor szókimondással, de mindig megőrizte tollának nem
csak nemes értelemben vett szabadságát, hanem tisztaságát 
is. Minden szavát a tiszta szándék és becsületes meggyőző
dés irányította. Tiszta és nemes toll volt a fegyvere, tiszta  
és nemes minden kezdeményezése,

Célkitűzése kettős volt; az ezeresztendős történelmi 
M agyarország gondolatának ápolása, ébrentartása és erősí
tése, a másik: M ohács gazdasági, társadalmi és kulturális 
fejlődésének előmozdítása. Igen a Mohácsi Hírlapot e két 
vezéreszme irányította e negyedszázadon át, ezektől soha el 
nem tért, soha egyetlen betűt le nem irt, amely nem szol
gálta volna célkitűzéseit.

M ert másképpen is történhetett volna I Sajnos mindnyá
jan tapasztalhattuk már, hogy a sajtó az ő hatalmas fegy
verével, az egyszerű kis ólombetűknek, az ólomkatonáknak 
seregével nem egyszer vissza is él. A sajtó nemcsak véd, de 
támad, nemcsak felemel, de lesújt, nemcsak gyógyít, de öl is.

A Mohácsi Hírlap soraiból mindenkor Isten tisztelete, 
a haza szeretete, a buzgó vallásosság, a család megbecsülése 
csendül ki . . Az összetartás, a társadalmi béke ápolása,
az emberszeretet vezette.

Én a magyar újságírást úgy tekintem, mint a magyar 
nemzeti társadalom megnyilvánulását és azt várom tőle, hogy 
az ő szava mint a nemzeti társadalom lelkiismeretének szava 
mindig tisztán, a tiszta nemzeti lelkiismeretnek adjon ki
fejezést , . .

Amikor én most a jubiláns Mohácsi Hírlapot, szerkesz
tőségét és kiadóját szivem egész melegével, magyar szere
tettel köszöntőm, kérem álljon továbbra is a haza és váro
sunk szolgálatában. Legyen továbbra is nemzeti társadalom 
tiszta lelkiismeretének tisztaszivű szószólója, a magyar lelkek 
szántóvető gazdája  . . . Hirdessen igét, magyar igét, amely 
a földből sarjad, a magyar ég felé törekszik és a felkelő 
napot énekli . . , Álljon továbbra is szilárdan és becsüle
tesen az őrhelyen, hirdesse a magyar igazság győzelmében 
való rendületlen hitünket, hogy a hosszú magyar advent után 
eljön a magyar élet messiási fordulása is . . .  A sajtó hatal
mas fegyverével hasson közre, hogy itt — Trianon ezen 
végvára minden lakója lelkében gyűljön ki végre — legalább 
most a Szent Karácsony napján, a krisztusi szeretet mécsese, 
felebarátunk megbecsülésének melege, hogy azok legyünk 
akik tudnak dolgozni a mások javáért és megtudnak halni 
azért, hogy a nemzet örökké éljen . . .!
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Elkészült Mohács város 
ünnepi évének 

program ja.
Állandó és fokozatos propagan- 
dával készítik elő az ünnepi évet

Mohács város képviselőtestü 
lete ünnepi külsőségek mellett 
az 1937 évet a város ünnepi 
esztendejének nyilvánította. A vá
ros a nevezetes év ünnepségei 
nek programmjával már elkészült 
s illetékes helyen is mindenhol 
jóváhagyást nyertek a tervek, 
amelgek igen széleskörű és nagy
szabású ünnepségekkel, kiállítá
sokkal teszik emlékezetessé ezt 
az esztendőt.

Az általános programm szerint 
évközben többször is egy-egy 
ünnepség lesz, amelyet állandó 
propagandává, igyekszenek o r
szágszerte ismertté tenni és Így 
a város ünnepi évét, országos 
ünneppé avatni.

Az első megmozdulás farsang
kor lesz, amikor a speciális mo 
hácsi busujárást az eddiginél is 
szelesebb kere ek között rende 
zik meg s február 7 én filmfel- 
vételt is készítenek.

Május 16 17 én bokrétaün
nepségek lesznek Mohácson, 
amelybe a vármegye összes bök 
rátáit bevonják.

A Magyar Nemzeti Szövetség 
rendezésében június 29 én >Ma- 
gyár nap< ot rendeznek.

Augusztus hó 8 án a városok 
kongresszusa tartja ülését M o
hácson s ezen a napon nyitják 
meg a városok kiállítását is.

Augusztus 12 én, a II. mohácsi 
csata évfordulóján^ napján, a 
történelmi társulat és hadtörté 
nelmi rr.uzsum tar: ülést s ezen 
a napon nyitják meg a II mo
hácsi csata történelmi kiállítását.

Augusztus 14—ló é n  állatki- 
áilitás lesz, díjazással.

Augusztus hó 15 Dunai ki 
állítás, mezőgazdasági és ipari 
kiállítás megnyitása

Augusztus 20. Vitézek ünnepi 
gyűlése. Vitézi kiállítás.

Augusztus 21—22 Vármegyei 
dalosverseny. Frontharcos zászló
szentelés.

Augusztus 29 Árkádsor fel 
avatása és a templom oltárának 
felavatása, esetleg a kereszt fel
húzása a kész kupolára Várme
gyei kongresszus.

Az ünnepségek előtt és az 
évköziek között állandó propa
ganda folyik majd. Rádióelőadá 
sok vannak tervbe véve a követ
kező sorrend szerint: Baranya a 
felszabadítás korában, Mohács 
felszabadítás és első esztendeje, 
Részletek Mohács történelméből, 
A 11. mohácsi csata, A mohácsi 
csata emiéktemploma, A mohácsi 
telszabadulás emlékműve, Az 
1516 iki csata emlékműve.

A >Mohácsi Híradóban* amely 
a város kőnyomatosa, állandó 
cikkek jelennek meg s adják 
tovább a fővárosi és vidéki saj
tónak a város ünnepségeinek 
propagandáját s híreit.

A kiállítások igen tartalmasnak 
ígérkeznek. így a városok kiállí
tása terjedelme egész Dunántúl 
s a városok fejlődésére vonat 
gozó anyagot hozza 1686 — 1936

között. Különféle képek, város- 
fejlesztési tervek és térképek 
egészítik ki a kiállítást.

A dunai kiállítás a dunamenti 
községeket és városokat öleli 
fel s a dunai hajózás, kereskede
lem, halászat, pákászat, stb. anya
gát hozza.

Az állatkiállitás Baranya, eset- 
j lég Somogy és Tolna megyék 
' anyagát mutatja abe. A népművé 
, szeti kiállítás a bokrétás falvak 
! anyagát mutatj be A történelmi 
i kiállítás a felszabadító hadjáratra

cű: zr. zii. ■&. re- ■ír- JJ. -xr. n. a?. 't- -jt. er. er. jü jo> -ír. ír. r r  rr. rr. ír. Jr. a- ír- -rn í r  rr.

K a rá c so n y  1936.
. . . Ejelölt 1936 évvel 

I megszületett egy éjszakán az 
i Igazság, az Élet, a Jóság, a 

Szeretet . . . Angyali kar 
énekelte születését, angyalt 
harsonák zengték világgá,
hogy eljött megvál 
tani ezt a világot . . .  A 
bűnös, kegyetlen, ármány- 
kodó, kiuzsorázó, gyilkoló 
világot . . .

Égi fényt villant, amikor 
jött, mennyei fényesség ki
sérte a születését, mert ennyi 
jóság, ennyi hit-irtalan sze
retet, amit a kereszténység 
hitében Krisztus jelent, már 
önmagában messze világit 1

. . .  És ennek a fénynek 
kellett volna az emberekbe 
behatolni, beülni a szivekbe 
s visszaragyogni a napsu
gárra, amelynek határától 
jött, hogy elgyönyörködjön 
benne alkotója, akiből való 
az örökké élő lélek, a nely 
az embert megkülönbözteti 
a legelőn kérődző, az őser
dőben üvöltő, zsákmányát 
véres fogakkal marcangoló 
állattól . . .

A megváltás az lett volna 
és az lenne, ha az emberek 
istenemberekké váltak volna, 
A megváltást az jelentené, 
ha mindazt levetette volna 
az emberiség, amit a sátán 
adott, ha kiirtaná leikéből a 
bűnt amelyet a teremtéssel 
viaskodó sátáni erő ültetett 
bele, hogy megcsufolja a 
legszebbet, a teremtés koro
náját, az isteni lelket, az 

í örökéletü szikrát magában
hordozó: embert , . .

Ezelőtt 1936. évvel meg- 
i született a megváltó, hogy 

életével, tanításával és ha’á- 
! Iával az Atya birodalmába 

vezesse vissza az onnan el
szakadt embert, hogy határ- 
tslan szeretetéből utat építsen
az örök élet felé . . .

És 1936. év óta a Meg
váltó születése napján foly
ton és újra hirdetik ezt a 
megváltást. Karácsony éjsza
káján újra halljuk az angyali

vonatkozó anyaggal szerepe! s 
terjedelme a dunántúli városok és 
Budapest. Az ipari kiállítás Du 
nántul és Budapest iparát, a 
mezőgazdasági a Dunántúlra 
terjed, a vitézek pedig külön ki 
állítással szerepelnek.

A változatos és szép prog 
ramm egyes részeire annak iedjén 
kiterjeszkedünk, mindenesetre 
meg kell áll tpitanunk, hogy nagy 
anyagot ölel fel a programm s 
reméljük, hogy az érdeklődés az 
anyagnak megfelelő lesz.

kart, a leliünk elszáll Bnt- 
lehe nbe a kis rongyos istál
lóba. amelyet bearanyozott 
fényével az isteni gyermek, 
hogy megmelegedjen lelkünk 
ennél a fénynél, hogy a bűn
től irtózó s mégis folyton 
bű ibe eső emberi lényünk 
megtisztuljon és erőt gyűjt
sön az uj harcra, az uj küz
delemre, amely nem múlott 
el, amely még mindig újra 
fellángol a poklok királyával, 
bűnbe vezető tengernyi csá
bításával . . .

A karácsonyi ragyogó fényt 
amely égi lángba borította 
Betlehem táját ilyenkor Ka
rácsony éjszakáján szeretnénk 
ismét lehozni az égbői és egy 
szikrát elvinni belőle a sötét 
lelkekbe. A jóban dúskáló 
gazdagok szivébe, hogy meg
lássák a nyomort, a bűnben 
fetrengő elkárhozásba induló
ba, hogy szivébe ültessük a 
tisztaság örök szépségét, a 
gyilkosba, hogy szeresse em
bertársát, a tolvajba, hogy ne 
bántsa a másét, a zsarnokba 

! hogy embertársát lássa abban 
aki ugyanolyan hüvelyből, 
de talán nemesebb lélekből 
áll és mindenhova, ahol még 
mindig nem talált fészekre 
az a gyönyörű és örökké 
halhatatlan gondolat, amelyet 
a megváltás jelent az embe
riségnek !

Ezekből a szikrákból sze
retnék szeretethegyet gyűj
teni s aztán egy uj varázs- 
vesszővel megérintve patakot 
indítani, amely innen elin
dulva szeretet harmatot 
vinne Keletre, Nyugatra, 
Északra, Délre, ahol ma ha
talmas lángokban ég a gyű
lölet, a harc, ahol borzalmas 
kegyetlenséggel ölnek, rabol
nak, ahol tombol, orgiát ül 
a legnagyobb bűn: az em
berölés! . . . Egv-egy csepp 
szeretet-harmatot mindenki 
szivébe, egy cseppet, amely 
szeretet hegyéből fakadt s bi- 

| zonyos, hogy akkor közelebb 
| kerülnénk az örök megvál-
| táshoz!

Mi volt nekem, a jubiláló 
Mohácsi Hitlap!
Irta : Vitéz Marosy Gyula

Az a negyedszázados évfor
duló, amelyet a Mohácsi Hirlao, 
ennek az esztendőnek kará
csonya táján ér el, kétségtelenül, 
olyan érdemes határkő, amely 
előtt nemcsak hogy illik, de 
egyenesen kötelesség megádani. 
az elmúlt esztendők gyepesedő 
barázdáit, az emlékezés ekéjével 
újból feszántani és az újságírói 
hivatás felfogásának és betölté
sének eredményéről számvetést 
adni.

A sajtó, mint fogalom, a maga 
színes sokoldalúságával és a 
maga szükségszerűségévé1, még 
akkor is irányitó erővel b r, még 
akkor is közvéleményt jelent, ha 
az, nem és egy egész országot 
érintő sugárvonallal, hanem csak 
— mint a Mohácsi Hírlap is — 
egyetlen város és környékét 
érintő rádiusszal szolgál a sajtó 
hivatásnak. Ez az irányitó erő 
és ez a közvé eményszerüség ter
mészetesen, individiumokból áll, 
olyan individiumokból, amelyek 
öszlönszerüleg osztályozzák azt 
a hatást is, amelyet egy sajtó
termék szelleme, avagy csak 
puszta létezése is kivét az ol
vasókból

A Mohácsi Hírlap 25 éves ju
bileumáról való megemlékezés, 
kiválóan alkalmas, az említett 
ösztönszerü hatások megvallá 
Sára, amelyek, éppen mert kü
lönböző individiumok összeté
telei, az etikai közösségen kívül, 
annyifélék, ahány féle szemszög
ből csak analizálhatók.

Az én jubileumi köszöntésem, 
is nem a Mohácsi Hírlap szelle
mének, nem az időszerű, haladást 
ösztökélő ké zségének és nem 
is az emberi igazságok és jogok 
harcosának szól, hanem, puszta 
létezésének

Annak, hogy van és főleg 
annak, hogy 18—22 évvel ezelőtt 
volt I Az én individiumom szülte 
hatást, ez a , , t8 —22 évvel ez 
előtt vo lt" váltotta ki, mert a 
Mohácsi Hírlap létezése, megje
lenése, a messze távoli harcterek 
lővészárkaiban, egyidőre eítün 
telett időt, távolságot, fizikai 
vagy lelki viszontagságot Közel, 
egészen közel hozta a meleg 
otthont és a megelevenedett 
ólombetűk, mint hűséges jóba 
rátok, minden héten újra és újra 
eljöttek, önmagukban egy da
rabka rég nem látott otthonnal 
Simogattak, ujjongtak, táncoltak, 
vagy könnyeztek a betűk, mind
egy volt, otthonról jöttek!

A legnemesebb sajtóhivatás, 
betöltését jelentette nekem és a 
velem sorsközősségben élőknek, 
a Mohácsi Hírlap, mert közle
ményeivel, híreivel sőt hirdetései
vel együtt, az otthon életét vetí
tette te és szinte távolba látóvá 
tett, ha csak képzeletben is.

Ezt a hűséges barátot köszön
tőm én a jubiláló Mohácsi Hír
lapban, és köszöntőm benne az 
uj negyedszázadokra való elhi- 
vatotságot.

H  ’ » t l e s r u i  t i

M o h ács i H írla p b a n !
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UJ LEXIKON.
(H a t k ö te tb e n ,  D a n te -  

P a n th e o n  k ia d á s .)
A cini egyú tta l program , és

pedig olyan program , am e lye t az 
elsőtől az u 'o lsó  kö te tig  s ike rö lt 
a szerkesztőségnek m egvalósítani. 
Nem egy fa g y  teljes h x ik o n  
összefogása hat köte tbe, hanem 
a kiépítése egy o lyan  u j lexikon- 

i ra k , am ilyen idáig h iányzo tt
a magyar könyvpiacról.

Ege év a la lt hat kö te ti O lyan
tr tn k a  ez, am elyet csak a mai 
fejlett technikám  v ilágban lehet 
elvégezni. S m g a a  lix ik o n  csak 
i vén svo ts n unkán.enette l lehe-

tetű és eleven.
Az VJ L E X IK O N  nem o lyan 

kézikönyv, am elye t csak akke r 
leh.t fö llapoztJ, ha egy adatot 
ketes valaki. Jelentékeny része 
— olvasm ány, m ive l a nagy 
ossz foglaló c ikkeken van a sú ly - 
j  t Akar a 18 század híres 
írat cia enc ik lopéd iá jáná l, am ely 
akkor á tfo rm á lta  E urópa egész 
g i r.do.kodasá’ V agy az összes 
lix ik o ro k  közü l a legfőbb te k in 
te tn é l,  A nglia  egv ik  nem zeti 
tcszkesegenel: a B ritish  E ncy- 
clopedinnál. De azért az UJ L E X I 
KON ügyel arra, hogy ezek az 
össze'oglalások ne ve ljanak fá
ra :,.lukka ts  hosszada masakká.

A k itűnően m egírt, exa k tu i tu 
dományos, de azért népszerű és 
e rd rk ts  összefogióló c ikkek teszik 
az UJ L E X IK O N  anyagának je  
e tk k e n y  részét. Es m indenü tt 

eleiéibe kerü l a frissebb, a lég 
a Ui-I sfcbb anyag. A háború 
k e l i  ika janak legnap és ma élért 
uj i r .d m < n \e ,  a 7060 lóerős 
D.i sel-n ó 'o r , az áram vonalas 
au ó szerke ete. De u .y e n ig y  a 
n i i  .rn  o tth o n  te re i dezése, a 
fi n; tejiődese és techniká ja , va g y  
Szovjet O roszország n űvészeti es 
z t i t i  ele e V il'g o s , ha sz ros  át- 

te intést ad az ÚJ L E X  K O N  az 

orvos udom any eredm énye irő l, be
tegségek o k a iró l,  le fo lyásáró l, 
a jogi elet szövevényes ú tja iró l, 
peidaul az adókró l, vagy a csa 
iadi ház é g h e ti szabá lya iró l, meg
adja a m ind ig  szükséges tá jékoz
tatásokat a gazdasági életről sőt 
po io ija az utazási ké z ikön yvé t is.

A ha lo tt térképét eleven tér
képek vá ltjá k  föl. O lya n  te ik e p tk , 
amelyek m egszólalnak és plasz
tikusan hozzak érvény re m inden 
troe ;essegüket. A te rkép -a i yagot 
szerencsesén egészítik k i  azok a 
táblázatok, am elyek p é ld á u l a 
technikai le jlodés négy tve2rede- 
nek fővonala t ra jzo lj ak meg egyet
len olda on, vagy pedig ugyan- 
ilyen tö m ő é n , eg yszerűe n , be- 
sztdesen k g l t l je k  esszé a to ld 
tó l.vűezesi r ek tő álion asaii. A 
lo tb szu .ü  nyom ások k itű n ő  en si 
ke iü liek  ts  többek közö lt r e g io n  
szép áttekintést adnak a n i ű vé - 
szet I t jo d e s é iö l.

Te ljes á ttek in tést csak m ost 
végezhetünk a ha ta lm as  n ur.ka 
lelett, n ő s t, am iko r m ar a V I. 
kő ié t is e lhagy la a sa jtó t. S o k 
kal n o ld h a tju k  ezután, hogy az 

UJ L E X IK O N  az uto lsó évtizedek 
légii,sebb, legelevenebb s legtel
jesebb m agyar lexikona.

— A mohácsi városi g im ná
zium az 1936/37 tanévre az ál- 
itn.érvényes bizonyítvány kiállí
tási jogát a VKMin. 39 352/1936. 
V. 1. sz rendeletével megkapta.

A fiatalok
*/. Magyarország az uj, most 

készülő választójogi törvénnyel 
alkotmányos életének rendkívül 
fontos állomásához ér, mely tör 
vénynek úgy külpolitikai, mint 
főleg belpolitikai hatása, ma biz
tosan ki sem számítható Az ui 
választójog alapján összeülő uj 
népképviseleti országgyűlés a 
reformok terén bizonyára tovább 
megy a mai állapo'nál s első
rendűen fontos, hogy ez a to
vábbi lépéssorozat jól átgondolt 
terv szerint s a szükségszerű 
fejlődés vonaléban történjék.

Az uj jognak, a titkosságnak, 
olyan választási meglepetést, 
amely a nemzet külpo itikai sú
lyát és társadalmi st.biitását 
veszélyeztetné, semmmsetre sem 
szabad hozni, de hogy erőteljes 
átalakulást s a magyarság élet 
berendezésére vonatkozó uj fel
fogást fog kezdeményezni, ezt a 
néző vakok sem tagadhatják és 
remélhetik.

Szerte az országban a fiatalok 
erőteljes megmozdulása észlel 
hető, nem kell másra, mint a 
Turul szövetségre, a pécsi ifjú
ság határozataira stb-ire gondolni, 
s tépő vizsgálódások, keresések 
történnek arra vonatkozólag, hogy 
programmja, irányvonala szülés 
sen a ma fiataljainak, mert hiszen 
az idő fut s hamarosan itt lesz 
az idő, amidőn nem csak tudni 
kell elméletileg a politikai teen 
dókét, hanem bátran meg is 
kell valósítani azokat

Mohács politikai múltjából az 
rrszagos hatá-u kezdeményezés 
hiányzik s ez nem jelent po itikai 
alsóbbrendűséget, mert hiszen 
nem indulhatnak el mindenün 
nen Koissuthok, Deák Feiencek, 
Bethlenek és Gömbösök. Kétség
telen azonban, hegy az edd gi 
kényelmes, főleg huszár bravúrt 
kiváró polit kai megmozdulások 
a jövőben azt eredményeznék, 
hogy a nem kiváratos politikai 
frakciók ragadnák kezükbe az 
irányítást, amit az öntudatos 
nemzeti és keresztény társada 
lemnak megengedni nem szabad. 
Mohácson az aktív s hathatós 
polit kai szervezetek általában 
hiányoznak, a politikai pártok 
vezér-utánpótlása pang, az úgy
nevezett második garnitúra telje 
sen hiányzik s a tömegek prog
rammal, célokkal átitatva egyál
talában nincsenek. Bizalmat keltő 
s eredményt Ígérő politikai meg
mozdulás a titkos váasztójog 
elkövetkezése esetén igy azon
ban el nem képzehető.

Önkér telet ül is felvetődik 
ilyenformán a kérdés: Hol van 
Mohács fiatalsága? Jelentkezik e 
és ha igen úgy hol nyilatkozik 
míg ptogtarr.mja, fe fogása, tö
rekvése? Nem hallani a fiatalok 
hangját a sajtéban, nem kísérlik 
meg felfogásukat érvényesíteni 
közintézményeinkben, nincsenek 
a mai fiatalok munkában társa
da mi egyesülete nkben sem. Hol . 
van Mohácson a fiatalok ereje, 
aminek hajtó motorként kellene 
működni városi, megyei és or
szágos politikában egyaránt?

Pedig bizonyos, hogy.a mo
hácsi fiataloknak is meg van a 
mai állapotokkal szemten a töké
letesebbet kívánásuk. Csak fór i 
mát nem tud kapni, csak erőt

politikája.
nem tud gyűjteni, csak szerveze
tet nem tud magának teremteni 
Eltekintve a mull és jelen né 
mely kisebb szervezetétől, a fia
taloknak a szebb jövőért va'ó 
dörömhölését Mohácson nem 
lehet hallani Pedig erre az 
egészséges dőrömbölésre faj a 
fülünk, ezt a hajtó motort k í
vánjuk nemcsak a fiatalok, hanem 
az idősebb korosztály, az egész 
város, az egyetemes nemzet 
érdekében.

Bizonyos — nem évekhez, 
hanem agyfrisseséghez kötött — 
koron túl az emberek csak sóhaj
tozni tudnak a múltról s a jót 
csak visszafelé nézve tudják el
képzelni Erek a jövendő lépéseit 
jól átgondolt terv szerint s a 
szükségszü fejlődés vonalában 
nem tudják megtenni, pedig eze
ken a lépéseken, ezeknek az 
egyetemes nemzeti érdekeket 
szem előtt tartó s azt hatalma
san előbbre vivő módján áll, 
vagy bukik a nemzet és* az or
szág. Ma égetőtn szükség van 
arra, hogy a fiatalok politikája 
megteremtődjék, annak prog- 
rammja kialakuljon s tömeget 
kézben tartó mozgalommá növe
kedjék. Ha ez netn történik meg 
az országban, lemaradunk a nem
zetek harcában, ha nem történik 
meg Mohácson a fejlődés he
lyébe a visszafejlődés követke 
zik be

Természetes, hogy a fiatalok 
politikájának módszereiben is 
újakká kell válnia. Azért mert 
valaki más véleményen van, még 
nem el'enség, aki ellen gyűlöletet, 
fenekedé támadást kell indítani 
s add g nem szabad nyugodni, 
míg fején a vizes lepedő rajta 
nincs A gondolatok, az elvek, 
az energiák s a tiszlán látó s 
ezért elvei és fe'fogása me'lett 
szilárdan kitartó tömegek kell, 
hogy a jövőt kialakítsák Ez le 
hét csak a fiatalok politikájának 
a kerete, melybe, hogy a szebb 
magyar jövendőre szóló prog- 
ran mot a fialaok összegyüjtsék, 
ütött a tizenkettedik óra.

— Regös esték  iim h á cso n  és 
a k ö rn y é k e n . Gömöry Antal, a 
T u ré r i regőscsoport tagja, aki 
ezelőtt hat éve M chácson és a 
körny éken szép s két eket ért el, is 
mét regős esteket rendez ugyan 
a varosban több helyen, m in t a 
kö rn y é k e t. A legós csoport 
célja a m agyar dal, a m agvar 
hazafias kö tesze : s iz e k  közö tt 
kü lönösen az irreden 'a  kö lté s ié t 
propagi lésa. A regősök ile . tk e s  
le i un ió k tó l h ivata los tám ogatás
ié n  is részesülnek, Gömöry m ű 
vészete azonban Mohácson és a 
környékén mar annyira ism ert, 
hogy estéi m inden b izonnyal 
nagy siker je g y ib e n  fo lynak m ajd 
le. A  m ohácsi estek közeiebüi 
dí lum a it annak idején közöln i 
fog juk.

— K ö s z ö n e tn y i lv á n í t á s .
M indazoknak, akik a legenyegy- 
le li tom bolát akár pénzbeli, a k ir  
teírnészelbeni adom ányaikkal si- 
k t ih e z  segítettek, ha as köszö- 
i etet n ond az elnökség. Jegyző
könyv ileg  fog ja megörökíteni ne
mes adakozóinak névsorát.

Mohács első karácsonya.
..Akkoron pedig irtanak 
1886. Karacsont mikor 
Szebeni Gergő kapitány 
utosót harcolt éppen 
Mohácsér, és 200 törököt 
levágott . .
(Egy XVII. százatbeli ima- 
könyvből.)

Dél volt éppen és bö.edeslére 
készűhek el a legények a fegy
veresház előtt.

Lassan szemerkélt a hó és 
fehér függönyt húzott a várfalak 
és a város palánka előtt, amerre 
csak a vitézek szeme ellátott.

Szebeni Gergő kapitány éppeg 
ott állt a siklósi kapu felett 
emelkedő városbástyán s bozon
tos szakállát rángatta dühében, 
hogy alig látott valamivel mesz- 
szebb a Hajlok partnál s az alatta 
elhúzó víznél, délfelé pedig a 
városban emelkedő karcsú mina- 
rett keresztjénél. A tőle délre 
álló régi templom négyszegletes 
tornyából már nem vehetett ki 
semmit s nem láthatta az örszo- 
bából annak tetején ki-kilépő 
hajdút sem, annyira sűrűn hul
lott a hó,

Dühösen tappogot.
Hát hogyne I Már reggel óta 

szaladgált egyik bá-tyáról a má
sikra ebben az istentelen időben. 
Mindenki szigorú hadiordnung- 
bán kellett, hogy á'ljon odahaza, 
mert az eszéki törökök itt kaszál
tak valahol a környéken s félni 
leheteti, hogy nekimennek Mo
hácsnak, ami éppen netn lett 

! volna kellemes. Különösen, ha 
úgy gyün, mint Radonay zala- 
vári kapitányé júniusban Olaj
bégnek, aki pirkadáskor csak azt 
vette észre, mikor a hajnali imá
ját el akarta mondani a mecset
ben, hogy a várost megszállták 
a hajdúk és ő 150 emberével be 
van zárva a várba. Tudta, hogy 
ezt a kölcsönt Olaj bég netn 
felejtette el s most Eszéken van 
s ő kódorog itt vagy 500 török
kel, holott neki mindössze 200 
embere van s minden ház tele 
van Pécs várának és Siklósnak 
küldött hadiszerszámmal és fel
szereléssel. Ezért küldött gyors 
stafétát a híd parancsnoka Dár
dától, hogy a törökök átkeltek a 
Dráva jegén s erre felé mentek, 
hát legyen vigyázattal . ..
Most nagy rikkantás hallatszott 

a mecset felől, majd tiombitaszó 
haisant fel a teplom erkélyéről.

' Az őr mellette a bástyafokon 
elorditotta magát veszettül s 
mindenünnen felharsant:

— A bástyára! Bástyára! 
Rögtön utána a déli bástyán 

eldördült az első ágyú, amit az 
északi bástya szakállas ágyúja 
követett, majd pedig a siklósi 
kapunál üvöltött alatta a talpas 
s végül a vízi kapu körül mor
dult a mozsár. Ez volt a jel a 
riadóra s arra, hogy minden őr-

A szabadalmazott (nss tejsz . 1 ártott

i

AH
k itűn ő  hatású koz
metikum Ar c cbórt 
nemcsak t i j i l l t j a ,  
hanem f i i  is f. ssíti; 
m e g a k o d ó l, ózza 
ráncosodótóí, ido
m ítja  és f ia ta lí t ja .
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ség a helyén van. Már is lehetett 
látni a népet ideoda szaladgálni 
A négy tized máris ment a mes
terei vezetése alatt a bástyáihoz 
és a pa'ánk kijelölt helyeire, hogy 
azokat megölje a sajkások láza 
san dolgozlak a Duna partján a 
vizi kapu alatt, hogy mentsék a 
dereglyéket. A vár udvarán ve 
zették a hajdúk az istállóból a 
lovakat s dobták rájuk a nyerget 
s az ágyumesterek mellett a 
foglyok hordták a szakálasokat a 
fegyveresházból.

A niinarett felöl újabb kiáltás 
hangzott most:

— Török a déli kapunál!
S már is hangzóit a mocsarak 

felől a puskaropogás és az üvöl 
lés, ami a támadást megszokta 
előzni. A meglepetés azonban 
elmaradt.

Mindenki a helyén volt ott és 
a tizedmester: Eösse János tudta 
a dolgát a kapu körül Annyi 
követ zúdított a bástyáról a 
kapu felé rohanó szekercésekre s 
úgy szórta a nyilat meg az ó l
mot, hogy már szaladt is vissza 
a mocsárba.

Ezalatt egy másik csapat a 
Hajlok felől rohant le a vadvíz 
hidjan a sík ősi kapu felé. Itt 
azonban már felhúzták a váiárok 
hidját s meg volt lékelve a jég 
s m kor láttak, hogy minden ké 
Síenlétben áll, gyorsan vissza 
fordu lak.

Szebeni Gergő azonban ekkor 
már nem állott ott s nem nézte, 
hogy szaladnak vissza a por- 
tyázók szekercései a hidra zú
duló ólmok elől Sietve ment a 
vár p acára, ahol hűséges hajdúi 
állottak s a nyeregbe vetette 
magát.

A 100 lófő hajdúság nagy 
üvöltéssel fogadta a kapitányt. 
Az üvöltés betöltötte egészen az 
udvart s vérfagylalóan kegyetlen 
volt. A lovak reá úgy kezdtek 
toporzékolni, mintha már is 
harcbaszálltak vón.

Szebeni Gergő csak odaszclt 
Földvári István hajóvajdának:

Osztég vigyázz a várra — 
s már az élre állt s robogott ki 
az északi kapun dübörögve, ki
húzott karddal.

Alighogy túljutottak a hidon, 
már is szétszakadt a csapat és 
hadrendbe állott, úgy mint azt 
ilyenkor szokták. Erős Jóska 
eőre futtatott délfelé a mocsár 
nak, hogy megzavarja a törökö
ket Balázs János tiz emberével [ 
a Bégrétjének tartott, hogy el- ! 
állja a siklósi utat. Gergő kapi- I 
lány pedig az egész maradékkal 
neki a földvári pagonynak iram 
vást, hogy ott megbújjék.

Mindebből a török nem vett 
semmit észre. Ott kaptatott a két 
déli kapu előtt. Megpróbálkozott 
aztán a vizi kapunál is, meg a 
palánkok egyik másik gyengébb 
pontján de mindenhol őrséget 
talált Hiába ment akármerre a 
kapuk tájékára, a szakálasok, 
fegyverek mind eldördültek S 
egyszeribe csak azt vette észre, 
hogy háta megett délről a mo 
csarak felül és a Siklósi ut felől 
is az ólmosok ropognak.

De O'ai bég még nem adta 
fel a harcot Összekapta seregét 
és hadrendbeallt, mintha vissza
felé menne. De alighogy eltelt 
tél óra, már is ott volt a kapuk 
előtt, hogy betörjön A megszál 
las komolynak látszott immár

s Balázs gyorsan egy hajdúját 
Oergő kapitány után menesztette.

Még ott érte a hajdú Fekete 
kapu körül s Gergő kapitány 
káromkodott, mint a zápor, hogy 
terve nem sikerült, de aztán meg
fordult vissza az utón. Amint 
odaér a Hajlok partjára, hát 
látja ám, hogy a siklósi kaput 
és a déli kaput nagyban szoron
gatják s hát hirtelen megroha 

I nást parancsol a déli kapus Ba- 
í lázs Jánosnak és még negyven 

hajdúnak, maga pedig a siklósi 
kapu felé fordul s felüvölt a nóta 
amitől úgy rettegtek a törökök 
is, a labancok is:

Rajta hajdú, rajta hajdú 
Üsd nem apád, nyalka fattyú 
Ebadta, ebadta!
Török az. Mihaszna 
Gerő kapitány még biztatta 

őket Forgatta a kardiát mint a 
motolá! s odaszoritotta őket a 
csa ahelyre a kapu előtt Három
száz török volt egyrakáson, alig 
tudott mozogni.

X  X  X  ^ X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

A huszonötesztendős Mohácsi Hírlap 
és a közönség.

Üdvözlések a negyedszázados jubileum alkalmából.
Akik ott voltak a kezdetnél s itt vannak a határkőnél-

A Mohácsi Hírlap 25 észtén 
dős évfordulóján irt vezető cik
künkben legszögeztük, hogy az 
évfordulót csak az elvégzett 
munka értéke szempontjából ün
nepeljük meg egy nercre lélek 
ben s aztán . . . kezdjük az 
újabb negyedszázadot. A lap. 
még ha vidéki hetilap is, a saját 
területén, a közönsége lelkében 
nem egy megfogható, megállít
ható valami, mert hiszen min
den törekvésünk az volt, hogy 
személytelenek legyünk, hogy 
nem mi, a lap csinálói, hane n az 
eszme legyen mindig a szembe
tűnő. Beszéljen az olvasó lelke 
amikor sir, amikor örül, amikor 
panaszkodik, amikor dicsekedni 
valója a ad . . .

Az évforduló alkalmából mégis 
sokan megtaláltak bennünket. 
Egy baráti kézszoritás, egy buz
dító tekintet, néhány kedves szó 
s mi a jól végzett munka jogos 
öntudatával megyünk tovább. 
Ezúton még egyszer köszönjük 
mindezeknek a szives szót, erőt, 
bá orságot adott. Néhány írás
ban küldött üdvözlést, azonban 
szükségesnek tartjuk, hogy a | 
nyilvánosság elé vigyünk. Ezek 
között első helyen vezető clk- I 
künk helyén közöljük, Margitay 
Lajos d r , Mohács város polgár- 
mesterének sorait.

A Dunántúl keresztény esz 
tűéinek pécsi, napi szószólója j 
jubileumunk alkalmából a követ
kezőket Ír ja :

— Huszonöt éves a Mohácsi 
Hírlap. A Mohácsi Hírlap decem 
bér 3 án ünnepelte fennállásának 
25 éves fordulóját. A Dunántúl 
szerkesztősége, amely ugyanazok
nak a keresztény és nemzeti el
veknek bátor harcosát látta és 
látja a negyedszázados Mohácsi , 
Hírlapban, amiket maga is szol- J 
gál és hirdet, örömmel gratulál 
ehhez a szép jubileumhoz, ame 
lyet becsületes, kitartó munka,

Most azután kinyílott a kapu | 
is a tizedmester is neki a török 
nek hátulról.

A 'ig szabadult belőle egy keltő.

Éppen leszállt az este, amikor 
bevonultak vígan énekelve a 
hajdúk a kapun. Gerő kapitány 
olvasást rendelt Tizen hiányoz
tak és Erős Jóska tizede nem 
jött vissza. Magával vitte O ’aj 
bég De ott volt 60 török, akit 
a várbeliek elfogtak, egy sereg 
sebesült künn a kapuk előtt. így 
hát biztos volt benne Gerő ka
pitány, hogy visszakapja embe
reit De ott voltak sorba a sze 
kerek, amelyeket a bég rétjén 
ta’ált Balázs János, meg hatvan 
vezeték ló, rengeteg pe;zmeg, 
élelem, liszt és köles, amit ősz 
szeharácsoltsk Olaj bég spahijai.

— Na most bikességgel tölt 
hetjük el a Karácsonyt — m on
dotta Gerő. Olaj bég nem há
borgat többet bennünket

Dr. v. Horváth Kázmér.

igazi újságírói és szerkesztői ké 
pességek segítettek megvalósulni. 
Mnden ilyen jubileum egy egy 
győzelmi állomás azon az utón, 
amelyet a keresztény magyar 
gondo'at kivívott magának en
nek az országnak újjáépítésében. 
S amikor a Dunántúl örömét és 
jókivánatait tolmácsoljuk a hu 
szonöt éves forduló alkalmából, 
tesszük ez! azzal a szeretettel, 
amellyel a harcos köszömheti 
laptársát, aki a másik diadalában 
az azonos eszmék, elvek és né 
zetek győzedelmeskedését tiszteli 
és becsüli meg.

Jól esett dr. Fejes György 
pécsi muzeumigazgató levele, 
aki az alábbi üdvözletét küldte:

Kedves Szerkesztő Uram !
A 25 éves Mohácsi Hírlapot 

meleg barátsággal üdvözlöm. Az 
elmúlt negyedszázadra büszkén 
tekinthet vissza, szép munkát 
végzett! Nemes feladata volt, 
azt derekasan el is végezte!

Huszonöt éve vagyok én is 
olvasója a Mohácsi Hírlapnak 
és 14 éve minden héten beko
pog a pécsi múzeumba is, hol 
a negyedszázad 24 kötete di 
szeleg már a könyvtárban várva 
a huszonötödiket. De sok mo
hácsi adat van itt együtt, jó for
rás lesz a historikusnak, a mo
nográfia megirójának!

Szerkesztő Uram, gratulálok 
munkájához, tollához, lapjához 
és az elért 25 évhez! Szívből 
kívánom, hogy a 25 ik évtől 
kezdve nemcsak olvasóinak, ha 
nem előfizetőinek a tábora is 
megkétszereződjék I !!

Pécs, 1936. december 7.
Üdvözlettel híve 

Dr. Fejes György.

A Mohácsi Torna Egylet, 
amely kétszerannyi idős jubileum 
előtt áll az alábbi sorokkal kö 
szöntötte lapunkat:

Kedves Szerkesztő Ú r !
Kedves kötelességemnek tar

tom, hogy a szerkesztésében 
megjelenő Mohácsi Hírlap ot 
fennállásának 25 éves jubileuma 
alkalmával, egy szintén a közel 
jövőben 50 éves jubileumát ün
neplő sportegyesület, a Mohácsi 
Torna Egylet nevében, hálás 
szívvel üdvözöljem

Egy modern szellemben szer
kesztett helyi lap sem zárkózha- 
tik el attól, hogy a helyi sport 
kedvelő társadalmai ne tájékoz- 
tasa a mai kor spo (eseményei 
ről A Mohácsi Hírlap ezt 100',,- 
ban teljesítette Hozzáértő, tár 
gyilagos, friss, lüktető sportrova
tával, mindenkor segítségünkre 
volt az egészséges sportszerem 
kialakításában. Hsszük és remél 
jük, hogy amilyen szeretettel és 
lelkesedéssel végezte ezen mun 
káját, ugyan úgy a jövőben is 
teljesiti nemzetnevelö nemes 
hivatását.

Lelkes munkájukhoz adjon 
erőt az a szeretet, amellyel a 
sport oló társadalom ragaszko 
dik a 1 4 százados jubileumát 
ünneplő Mohácsi Hírlaphoz. — 
Kívánom, hogy eredményes 
munkásságukat a jubiláló lap 
sportrovatában még számos éven 
keresztül sikerrel végezzék mind- 
annyiunk javára.

A Mohácsi Torna Egyesület 
nevében

Mohács, 1936 december 6. 
sporttársi üdvözlettel:

Faragó Gábor v. Szőnyl Alajos 
ügyv. alelnök h társelnök
A múltba visszatekintve sok

munkást, harcos ka'onát láttunk, 
akik ezeken a sorokon át hirdet 
ték az igazságot, a város életét, 
eszméit, törekvéseit. Stjnos, 
nincs helyünk mindezeknek és 
munkásságuknak felsorolására, 
csak azokat említjük m?g, akik 
a műhelyben voltak a kezdetkor 
s itt vannak az évfordulón. Ott 
volt az alapításnál k adónk 
Fridrich. Oszkár, aki lekzámitva 
a háborúban és a szibériai bor
zalomban töltött éveket, hétről- 
hétre dolgozott. Sok-sok nehéz 
év, nehéz nap, súlyos gazdasági 
viszonyok tudnának csak beszélni 
arról, hogy mi az vidéken lapot 
kiadni és fenntartani.

Itt találjuk a műhelyben a ré 
giek közül M iille r Antal gép 
mester, nyomdavezetőt. Úgyszól
ván őre a lapnak s mindenre 
kiterjed a figyelme, hogy a lap 
technikailag tisztán, rendes kül
sőben kerüljön ki az olvasóhoz. 
A szedőszekrény mellett áll az 
elindulás ó'a Schmidt Adám 
nyomdász s azóta, ki tudja, 
hány millió betűt rakott gondos 
figyelemmel egymás melié. Mind 
kettőjük munkáját csak az újság 
csinálok tudják igazán értékelni, 
csak azok tudják, hogy mennyi 
szaktudás, pontos munka kell, 
mig az eszme nyomtatásban 
megjelenik!

A Mohácsi Hírlap 1911 évi 
karácsonyi számával indult J  az 
újságírás göröngyös utján e so
rok Írója is, első cikkét közölte 
a lap ünnepi számában.

Hát ennyien vagyunk Soéau 
máshol folytatják a munkát és 
sokan, nagyon sokan a másvi
lágról néznek alá s figyelik bi
zonyára most is, hogy a betűk 
gondosan egymás mellé Íródja
nak, egymás mellé rakódjanak s
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a 'ap még sokáig bt kopogjon 
bétiölhétre azokhoz, akiknek 
legnagyobb érdemük, hogy a 
lap megmaradt: a hű, megbe 
csűlő és kitartó olvasókhoz! 
Üdvözlet és köszönet nekik az 
évfordulón ! Bán András

Ifjúság i sport.
Ha összehasonlíthatjuk a há- 

botu előtti és azutáni ifjúság 
le kületét, nem kerülheti el figyel
münket a többi közt a méyre 
ny uló vá tozás, amely az ifjúság
nak a sporita1 szemben va'ó ál- 
lásfcglalkozísaban állott be. A 
műi s.ar.d mtlenais éltih lío- 
pa>a lassankmt eltolódik a szel- 
enu értekek szintája felé s ez a 
világnézeti valtora- i-szatük ö- 
zcoik az if u;ág lelkű.éltben is. 
f i ,  az iljuság érdeklődésének fo 
koicóásában a sport iránt éppen 
ezt az átmenetet látom Eszerint 
tehát < leendetesnek volna mond
ható az ifjUSfg n egnövekedett 
sportszeie.ete. Azonban egy sú
lyos bökkenő \an itt: az ifjú 
ság — éppen ifjúsága folytán 
— könnyen hajlk túlzások felé 
Addig amíg a sportszeretet 
egészséges, indokolt testku tuiát 
e:edn ényez, az ifjúság ezen ál
lásfog alása csak helyeselhető 
Amint azonban az arany közép- 
utón átbillenve a túlzás: a sport
kultusz enetvaló és káros meg- 
nyi vanulasaiba csap at, minden- 
képen elítélni való Ilyenkor 
minden pedagóg ai intézkedés 
rek oda kell hatnia, hogy a tú l
zás a helyes medttbe huzcd.ék 
vissza. Minthogy ilyen túlzásra 
vaó hajlandóság ifjúságunkban 
ma elég kirívóan jelentkezik, 
nem ti dokolatlan a pedagógus 
szempontjából n egvizsgaiin a 
keltést: mik a nevelő étiekéi az 
ifjúsági sportnak.

A spoit foga mi ag a test ed
zését es a versenyzést is maga 
tan fegalja. A test edzése pe 
dagog ai szempontból azzal a 
fonté ssaggal bír, hogy a fejlődő 
szervezet harmonikus kifejlődé
sét biztosítja Éppen ezért az tf 
jusrgi spoitclas tlsőrendü köve
telménye az, hogy semmiképen 
se legyen egyoloalu! Nem sza 
bed a növésben levő tizikum 
egyes izomcsopoitjait a többi 
rovására fejleszteni. Sportnyelven 
szólva: allrtund sportoló legyen 
mtr.den ifjú, mert csak így le 
hét biztosítani testének egeszse 
ges és harmonikus kifejlődését. 
A pszichofizikai paialitlizmus 
tamtasa szer nt — ameyet a ta
pasztalat n mdenben igazol — a 
szellemi funkciók zavartalan fo 
lyainatára elsőrendűen befolyik a 
testi organizmus kiegycnsU.yozott 
működésé. Itt bukkanunk a 
spoit testedző ieszenek első fon 
tos ntveiő ét lékere A helyes 
testedzés a lelki képessegek ki 
tejieszlésének fontos alapja. De 
egyúttal az a.taianos sportolás 
követe,ménye rámutat egy másik 
triekes jeliemfejltsziö haiasia is 
Közismert tény, nogy minden 
ember meghatározóit irányú haj 
lamokat hoiooz, amelyek a sport 
egyes nemei iránt is mutatkoz
nak az .farban. Ezeknek megfé 
kezese, a minden itanyu spoito- 
las üzése teliat komoy akarat 
kifejtést követel’ amely mar csak 
azért is nehéz, n ért hisz a játszi

és nem igen állhatatos ifjúkorról 
van szó. Az eddigiek bizonyítják 
hogy a test edzése nevelési 
szempontból értékes haiásoka 
fejt ki, amelyekkel minőén mn 
derű pedagógiai rend-zet es en
nek megfe élőén minc< n moder 
ok a ásügy számol.

A sportolás fogalmánál iná-i'; 
ága: a versenyzés, h • ciíli 
san jellemíejlesztő hatások tekin
tetében még értékesebb. A ver 
senyzés sok értékes lelki tulaj 
donságot követel meg: Legelső
sorban akaiaterőt, éles megfigye 
lőképességet, koncentrált figyel
met, gyors elhalározóképeséget, 
szociális alkalmazkodást és még 
egy sereg más értékes jellemvo
nást. Az akaratkifejtést két irány
ban is igényli: egyrészt a ver
se yzts r  ar komoly sportbeli 
felkészültséget követel, amelyet 
csak következetes gyakorlással, 
erőfeszítéssel, állandó akarati be- 
ál Hódsággal szerezhet meg a 
sportoló. A férfias jellemnek pe 
dig gerincét éppen az állandó 
akaraierő — nem a makacsságot 
értem! — alkot a De meg a 
verseny, annak tartania aiatt hat
ványozott és nem lankadó aka- 
ratkifejtést kivan Azután a ver
set y esélyeinek, az egyes ver
senyzők képességeinek, vetseny- 
taktikájanak megfigyelése és gyots 
fel smercse, az ennek mtgielelő 
gyors elha ározás és cselekvés 
szintén komoly jellembeli élték- 
gyarapodás. A csipatban űzött 
versenyzés ped g a szociális 
t gy üt míiköüt s készségét, a kő 
zösség érdekeinek az önös érde
kek elé helyezését igényli. így 
lehetne ezt loly látni és bővíteni 
meg.

Ez eddigiekből is világosan 
kidomborodik az ifjúsági sport 
nagy pedagógiai értéke. Mindez 
a sok érlék csak akkor virágzik 
ki, ha az ifjúság túlzásokra ra
gadó féktelen hevét, az egyol
dalúságra osztóké ő hajlamokat 
és a tapszodikus, egyszer íüz, 
egyszer hamu sportszelemeí 
éber gonddal visszaszorítjuk és 
segitökezet nyújtunk az ifjúság
nak abban, hogy az előzőkben 
vázolt értékes sportolást űzze

Mohács megalapította gimná 
ziurrát, kell, hogy szeresse és 
támogassa azt. Ez a szeretet ter
jedjen ki a gimnáziumi ifjúság 
spe rtjára is es ez a támogatás 
nyi vanuljon meg a gimnáziumi 
itjak sportolásával szemben is. 
A berlini olimpia magyar sike
rei a nemzet dicsőséget növelték 
és a magyar nemzetet a legna
gyobb nemzetek közé emelték. 
Az olimpiai győzelmek jó részé 
olyanok nevehez fűződik, akik 
sporibei ludasuk alapjait a kö- 
zépi: kólái évek alatt szerezték 
meg Ez az olimpiai siker azon
ban kötelez bennünket: a követ
kező olitnp'án meg kell védeni 
mosi elfog alt pozíciónkat, sőt 
azt még erősíteni keli.

Ei nek módja elsősorban kö
zépiskolai és alta aban az ifjúsági 
sport erősítési és az ifjúság 
spoitolási lehetőségeinek bizto
sítása. A gimnázium sportköre 
komoly mumvaprogrammot tűz 
ki, amelytt kell, hogy Mohács 
spo. tszerető közönségé megér
téssel fogadjon és támogasson a 
iporioló ifjúság, a varos spoitja 
és a nemzet .poriérdekeinek

szempontjából egysránt. Emberi 
vonás, hogy a megértés, a lel
kesítő együttérzés és az ebből 
fakadó lelki ko taktus serkenti 
és jobb eiedmenyekre ösztönzi 
a sportolót Eiü a . imna/ium 
sportoló ttjai ak toko o:tan szük
ségük van, inéit hiszen tői tlen 
avaron, hagy. .ma yok nélkül in
dul spottköiink - re éljük ér 
tékes erec itten két hoz — 
munkás útjára A környező vá 
rosok diáksporto'óit akarjuk 
nemes vetélkedésre meghívni és 
á landó sportkapcsolatot velük 
kiép'teni. Mohácson egészséges 
ifjúsági sportnak akarjuk alapjait 
megvetni és azt ki is épiteui.

A sportolás lehetőségei szem
pontjából helyzetünk — örömmel 
mondhatom — jó. A város ille
tékes hivatalos tényezői segítő 
sezzel iparkodnak a kezdeti ne
hézségeket elhárítani s az MTE 
vezetősége is, sportfelszerelések 
használatra adásával, könnyít raj
tunk és segiti diáksportolóinkat. 
Ma az a helyzet, hogy az atlé
tika footbal, lavvn és asztdi te
nisz üzésére van módunk Nagy 
sajnálatlai nélkülözzük azonban 
a torna, az evezés és úszás 
sportszerű gyakorlásának lehe
tőségét Pedig sportkörünk mun- 
kaprogrammjába azoknak kulti
válása is szervesen beletartozik

Végeredményben pénzkérdés 
a megvalósítás lehetősége Erre 
az idő a balzsamir Legrosszabb 
helyzetben még is az úszás szem
pontéból vagyunk, — azért, mert 
a Duna hömpölyög a város lá
bainak Kissé paiadox az állítás, 
pedig helytálló. Ugyanis a Duna 
sportszerű versenyuszás gyakor
lása szempontjából nem jöhet 
számításba. Fürdeni, nyári meleg
ben hüsölni benne iehet, sőt fo
lyambajnokságot is lehet ren 
dezni, de versenyszerűen úszni 
nem lehet Pedig Csik Ferenc és 
a vinpolócsapat olimpiai bajnoki 
győzelmei nemzeti sportággá 
avatták az úszást — akárcsak 
a vívást Ez pedig kötelez

Kötelez arra, hogy minden le
hetséges módon fokozzuk e 
sportágban nemzetünk teljesítő 
képessegét. Ebből Mohácsnak is 
ki kellene vennie a részét Hogy 
azonban ez lehetséges legyen, 
ahhoz szükséges lenne: — egy 
spoituszoda. Kissé félve írtam 
ide, mert igy első látásra — hal 
lásra riasztó gondolat Az ember 
arra a sok cementre, vízre és 
miegymásra gondol s kimondja: 
a szentenciát: drága — megva- 
lós thatatlan. Pedig nem egészen 
ez a helyzet: a Magyar Úszó 
Szövetség so ezer pengőjéből 
amelyet iiyen sp; rtuszodak léte
sítésére fordítottak országszerte, 
Mohácsnak is juthatna ejypár 
ezer. Csak mozgatni kell a dől 
got s a végén kiderül, hogy nem 
is olyan megvalósíthatatlan egy 
szép kis sportuszoda építése!

De r agyon e kalandoztam 
Hogy visszatérjek tárgyamhoz: 
kerem a mohácsi sporttarsadal 
mát, fogadja szereiébe a mohácsi 
diáksportolokat, akik ifjú lendü 
leltei indultak neki a sportkul- 
túra ápolásának es támogassák 
őket, hogy magunknak je'embeli 
gyarapodást, a városnak pedig 
egy kis dicsőséget szerezzenek!.

Huber Ferenc
a gimrt. sportkör vetető tanára.

A Tungsram D U P L A S P IR Á L - 

lámpa olyan gazdaságossá feszi 

áramiogyaszlását, hogy használata 

folyamán bőven megtérül a lámpa 

ára.

J Ó L  J Á R

T y X G S RÁ M
D U P L A S P IR Á L L Á M P Á V A L

A városi viliamosmíí 
átszervezése.

Az üzem értéke 319.296 P.
Helyes volt az üzem á r

politikája
A közüzemek a világháború 

után az önkormányzati közigaz
gatási gépezetnek igen jelentős 
szervévé váltak és a közgazda- 
sági életben egyre nagyobb te
rületen és nagyobb súllyal érin
tették, a világgazdasági válság 
következtében teljesen leromlott 
magángazdaságot. A közüzemi 
kérdés körül a legellentétesebb 
törekvések és érdekek ütköznek 
meg egymással, annál is inkább, 
mert az erőteljesen megnyilat 
kozó szocializáló tö ekvések kő 
zéppontjába ma a közüzemek 
kerü lek. A közüzemi kérdés he
lyes megítélésében két szem
pont b r  döntő j lentőséggel: a 
közgazdasági és szociális szem 
pont És miután gyakorlatilag 
is beigazolódott, hogy korunk
ban bizonyos gazdasági terüle 
leken a közüzemek létesítését és 
fenntartását a közgazdasági és 
szociális érdekek szükségessé 
teszik, a közüzemek célkitűzését 
es működési körét határolni, az 
üzemeket pedig racionalizálni 
kell

A helyesen feífogoit és értel
mezett racionalizálásnak a célja 
megkeresni azokat a szervezeti
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formákat és műszaki újításokat, 
amelyek a dologi kiadások csök
kenését, egyéni munkateljesítmény 
emelkedését, a szervezet nagyobb 
üzleti mozgékonyságát, fokozott 
kereskedelmi szellemét, az ügy
menet leegyszerűsítését és mind
ezek révén a közüzemek pénz 
ügyi jövedelmezőségének foko 
zását és ezzel karöltve a fogyasz
tások érdekeinek legtökéletesebb 
kielégítését alkalmasak biztosí
tani

Sajnos nálunk a legutolsó 
időkig a közüzemek főleg köz- 
igazgatási szempontból nyernek 
megítélést és ha a péziigyminisz- 
terium vezetése a'att álló Közér
dekek Felügyelő Hatósága (KFH) 
nem is tisztán a fent vázolt el
vek végrehajtása érdekében lett 
megszervezve, de működése nagy
ban elő fogja segíteni a köz
üzemek jogviszonyainak helyes 
szabályozását, a közüzemek belső 
igazgatásának célirányos meg 
szervezését és főleg a közüzemek 
műszaki újjászervezését

A K F H. most lefolytatott 
vizsgálatával a városi villamos
művet is e szellemben vették 
alapos vizsgálat alá. Ezen vizs
gálatok megállapításait ismertet
nünk kell, mert hiszen ezen az 
alapon kell majd a villamosmű 
átszervezését megalkotni.

Az üzem fejlődése általában 
ismeretes Az áramot vásároljuk 
3350 V oldalon, melyet 8 km 
hosszú 3350 V elosztó hálózaton 
24 drb ossz. 369 KvA teljesít
ményű íraszformátorállomáson és 
33 50 km hosszú kisfeszültségű 
hálózaton juttatjuk a fogyasztók
hoz A hálózaton 84 drb rácsos 
vasoszlop és 1019 telitett faosz
lop, a közvilágítás 600 lámpából 
áh. A bekapcsolt motorok telje 
sitménye a seiyemgyárat kivéve, 
csak 270 LE, a háztartási beren
dezések együttes energiafelvéíele 
keleken 40 kilovatt.

Az energiával való gazdálko
dás tekintetében az áramelosztás 
vesztesége t a vizsgálat általában í 
reálisnak találta. A közvilágítás 
fogyasztását azonban gyakran 1 
kell mérni, mert a veszteségek 
valódi értéke csak ez alapon álla
pítható meg A transzformátorok 
ósszteljesitőképessége 320 Kw, 
ehhez képest a iegnagyobb téli 
terhelés 220, a legnagyobb nyári 
100 Kw. A legnagyobb esti tér 
bélésekhez viszonyítva a nappali 
ternelések kicsinyek, azért a 
transzformátorok egy része nyá- | 
ron állandóan, télen pedig a 
nappali kis terhelések idején k i
kapcsolható volna az üresjárási 
vesztességek csökkentése céljá
ból. Megfelelő üzemterv alapján 
és sorozatos kiséi letek után Így 
jelentékeny takarítások érhetők 
még el. Csökkenteni kell az 
egész-éjjeli és féléjjeli lámpák évi j 
világítási égéstartamát is, mert az 
országos átlagban nagy.

A termelés és elosztás költsé
geinek vizsgálatával a jelenlegi 
műszaki személyzetet az üzem
biztonság zavartalan ellátása szem
pontjából szükségesnek találta.
A jelenlegi és a vármegye által 
követelt kincstári könyvelésről 
vissza keli térni a kettős könyv
vitelre, mert a kamerális köny
velés nem alvalmas arra, hogy 
annak alapjan az üzemi viszo
nyok áttekinthetők legyenek. 
Az üzem költségei a reális ár- j

politika alapjául szolgáló önkölt 
ségszámitás céljainak megfele
lően lettek megvizsgálva. Az ön- 
költségszámitás alapjául az 1935 
év üzemi viszonyai voltak a 
mértékadók, a kö lt;égek azonban 
a jövőben állandósuló jellegű 
költségekkel is ki lettek egészítve. 
Az üzemek a háztartási alap ja 
vára 5 772 P személyi és ’ 155 
dologi hozzájárulással való meg
terhelését módosítani kell, vi 
szont a villamosmű helyiségé
nek bérértéket meg kell téríteni 
a város részére.

Az üzem berendezéseibe be 
ruházott tőkét a következőképen 
állapítottuk meg:
Épületek 55 846 — P
Transzformátorán. 37313 — P
Elosztó hálózat 145 512.— P
Közvilágítási háló

zat és berendezés 38.937.— P
Fogyasztásmérők 47.471 — P
Irodaberendezés 1 459 — P
Műszerek 2 070 — P
Műhely berendezés

szerszámok 688.— P
Beruházott tőke 319.296,— P
Mivel az üzemnek adóssága 

nincsen, tehát a valóságos tőke
szolgálata is hiányzik. A jövőre 
nézve azonban a berendezés ér
tékéből évenkint a berendezési 
tárgyak normális élettartamának 
megfelelő leírásokat kell eszkö
zölni, melyek a mechanikai és 
technikai avulást fejezik ki s 
amelyeket az üzemnek tartalékolni 
kell, hogy az elhasználódott és 
elavult berendezések kicserélé
sére rendelkezési alapja legyen. 
Viszont a városnak a beruházott 
tőkéje után megfelelő kamatot 
(jelenleg 3*5°,0 felvéve) meg kell 
téríteni. A külömbség tehát az 
lesz hogy a város háztartása 
eddig nyereség cimén, ezután 
pedig kamat cimén fogja a v il
lamosmű hozzájárulását élvezni. 
Természetes, hogy a leírásoknak 
és a kamatnak az önköltség 
számításban mindenkor szere 
pelnie kell. Fenti elvek szerint 
kiszámított tőkeszolgálat 1935 
évre 19 900 P, melyből 11 175 P 
a várost megillető kamatjövede
lem, 8.727 pengő pedig a fel- 
uj tási alapra tartaléko'andó ösz- 
szeg. Az állandósulásnak tekint
hető költségek és tőkeszolgálat 
alapján ki lett számítva az üzem 
átlagos jövedelmezőségének meg
ítéléséhez és a tarifapolitika he 
lyes felépítéséhez alapot nyújtó 
átlagos reális önköltségek, me
lyek a következők:
Magánvilágitás céljaira el
adott ámm egységkölt
sége 50,00 f.K W ó

Kisipari áram egység- 
költsége 26,40 f KWó

Közvilágítás egységkölt
sége (izzólámpák cseréje 
néikü) 24,40 f KWó

Nagyipari áram egység 
költsége 22,90 f.K W ó

Értékesített áram vétel 
ára 21,70 f. KWó

Átlagos egységkölt. 35,30 f. KWó 
Az önköltségi árakat össze

vetve a jelenleg érvényben lévő 
egységárakkal, akkor megá lapít
ható, hogy a jelenleg érvényben 
lévő magánvilágitási (65 fillér,) 
kirakatviiágitási (és mozi 45 fillér) 
városi épületek, háztartási és kis
ipari áram (30 fillér), nagyipari
(25 fillér) városi jéggyár (22 fii

lér,) és közvilágítási (20 fillér) 
Kwóránkénti egységárak a városi 
j gyár és közvilágítási egység
árak kivételéve’ reálisak. A vá
rosi jéggyár ellátására az üzem 
tehát 1935 ben kereken 400 pen
gőt, a közvilágításra, beleértve 
az izzólámpák cseréjének kö lt
ségeit is, 6100 pengőt fizetett 
rá A jövőre nézve tehát a vá 
rosi jéggyár részére az áramot 
legalább is az önköltségi áron, 
azaz 23 fillérben, a közvilágítás 
részére pedig legalább 25 fillér
ben kell megállapítani, azonkívül 
pedig a közvilágítási izzólámpák 
cseréjének felmerült költségeit is 
meg kell az üzem részére teríteni.

Az '931 XVI t c rendelke
zése szerint minden fogyasztó 
nak meg kell adni azt a kedvez 
ményt, melyet vaamelyik, vele 
egyenlő nagyságú terhelésű és 
kihasználásu fogyasztó már meg
kapott. Ennek figyelembevételé
vel kell tehát a városnak a kü 
lönös árkedvezmények iránti ké
relmeket elbírálni. Egyébként az 
üzem árpolitikája megfelelő és 
az egységárak az országos ár
szinten mozognak.

A vizsgálat megalapította 
hogy a fent ismertetett elvek 
szerint realizált költségek alapján 
az üzem átlagos reális évi jőve 
delme 1935-ben 20 300 pengő 
volt, ami a beruházott tőkének 
6,4" o tiszta hozama. Ha figye
lembe vesszük a közvilágítás és 
jéggyár áramköltségeinél a város , 
által burkoltan élvezett a jöve
delmet is, akkor a város villa
mos üzemének átlagos évi tiszta I 
nyeresége 26 800 pengő. Ezen
kívül a várost illeti még a beru
házott tőkéje után járó 11.175 
pengő kamatjövede’em úgy, hogy 
a város évenkint mintegy 37.975 
pengő jövedelmet kap az üzem
től, az üzem pedig emellett éven
ként mintegy 8 700 pengőt tar
talékol még. Az üzem tarifapoli
tikája a jövedelmezőség biztosí
tására alkalmas, a jövedelmező
ség jó.

Ha az előadottakhoz még 
hozzáfűzöm, hogy a villamos
műre nézve uj szervezési és 
áramszolgáltatási szabályrendele
tet is kell készíteni, akkor nagy
jában ismertettem azokat a fel
adatokat, amelyek a villamos
üzem átszervezésével kapcsolat
ban a mérnöki hivatalra a jövő 
évben hárulnak, F e h é rv áry  Is tván

műszaki tanácsnok

k  hasznos m adár védelme.
A bokorlakó madarak fészkelő 

helye a cserje, a bokor, ilyenek 
a rigó, fülemüle, pinty, zöldike, 
tengelic. Nem minden bokor jó 
a bokorlakó madárnak, a sűrű 
azért nem jó, meri nem tud oda 
fészkelni a sok gallytól és mo 
zogni sem tud ott, a ritka bokron 
nem lehet a fészket jól elrejteni.

Ügyelni kell arra is, hogy a 
fészek helye felett lomb fedje az 
ágcsomót. Fészektartó bokornak 
legjobb a galagonya, jó a som, 
fagyai, tölgy is, védőbokornak 
pedig a vadrózsa, orgona és az 
egres Nagyszerű élősövény és 
feszkelő a lucfenyő bokra, ha 3 
évenként vezérhajtasát elvágjuk, 
ez télen is jó menedék a ma
dárnak.

A madárvédelemhez tartozik 
az énekes madár vízzel, télen

nagy havazásban élelemmel való 
ellátása is. Itatóhely lehet földbe 
sülyesztett fa, vagy betonvályu 
víz színéig érő lapos követ, léc 
karódarabokkal, fontos ez főleg 
hordóknál, ahol ennek hijján 
hamar belefull a m id irka a vízbe

Ó  mos esőben, hóviharban jég 
kéreg, hótömeg zárja el cinegéink 
elől a táplálékot és azok ezrével 
pusztulnak el. Ilyenkor eteni kell 
szegényeket jó in-eget adó 
napraforgó, kender, tökmagga’, 
faggyúval, repcemaggal, a rigót 
lehet rizssel, főtt al náva, var 
da t aszalt szilvával, ősszel sze 
dett bogyókkal (galagonya 
stb.) kenyérmorzsa etetésre 
nem vaió, mert esős időben 
megsavanyodik, hasmenést okoz 
Nagyon tontos, hogy a madár 
hozzáférjen az etetőhöz, ezért 
bokroktól távol, nyílt helyen kell 
az etetőt felállítani, körülötte el- 
seprendő a hó a földön Cél
szerű tengeriszárból, gyékény
ből tetős kunyhót készíteni az 
etető mellé, melynek az alja le
gyen kiseperve, felülről a tetőről 
lelogó faggyú darabkák csalják 
oda a madarat.

Legismertebb az egy oszlopra 
szerelt toronyszerű tetővel fe
dett és a tető alatt körben üveg- 
kerettel védett 4 szögű párki 
nyos asztaikáju galambdúc etető 
mely alulsó bejáratú. Az ilyen 
nagyszabású terített asztalnál olt 
látjuk télen a sármányt, búbos 
pacsirtát, rigót, pintyet, cinegét. 
Vannak ab’akra szerelhető kis 
etetető ládák is, ezek elől ü vé
gesek és vagy alul röppenős ek 
vagy az oldaldeszkán levő kör- 
alakú lyukak szolgálnak a be
repülésre.

Éntkes madarainkat a veréb 
ellen is védenünk kell. A szalma
fészekre rakott 4—5 barna ve
rébtojást ki kell dobni az odú
ból. Ennek van c.ak foganata, 
mert az üres tojás nélküli fész
ket visszahordják. Lehet a ve
rebet fogni is és pedig úgyhogy 
billenő ajtós, befelé nyíló ajtóju 
ládát teszünk a rendes odúra, a 
csapóajtót rugós vesszővel fel
támasztjuk. A rendes odú rop- 
lyukát erre az alkalomra be kell 
tömni. Ez a műodu négyszögle
tes, tágas legyen. A verebek be
röpülnek, de közDen a billenő 
ajtó leesik és a veréb benmarad. 
Becsalhatjuk nyitott ajtón át, az 
eleség szétszórásával őket a ba
romfiólba is s azután rájuk zárva 
az ajtót, összefoghatjuk őket. 
Hogy a galambducetetőnél a 
verebek ne egyenek az asztalról, 
a dúc lába körül az e sepert 
földié búzát keli szórni, a vere
bek erre szálínak és elvonjuk 
figyelmüket az asztaltól.

Látjuk mily nehéz az élete a 
kis madárnak, védjük, segítsük 
tehát szegényt, hiszen a madárka 
oiy sok hasznot csinál a gazdá
nak a mezőn, a kertben egyaránt. 
Legyünk hálásak irántuk, hogy 
jó tetteikért jót várhassanak 
Madárvédelemre nézve a mohácsi 
téli gazdasági iskola szívesen 
nyújt felvilágosítást mindenkinek, 
ugyancsak készséggel áll rendel
kezésre az érdeklődőknek Páldy 
állanivasuti felügyelő is Pécsen, 
Damjanich utca 13 szám alatti 
tnadárvártaján, ahol is őt Írásban 
is meg lehet keresni.

Németh Jenő
gazdasági tanár
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A Kát. Leanyegyesutet 
adíenti estje a Legény- 

egyletben.
Vasárnap a Legényegyletben 

eddig soha nem látott tömeg 
gyűlt egybe, hogy szemtanúi 
lehessenek a mohácsi >Napsugár< 
Katolikus Leányegyesület első 
nyilvános szereplésének.

Az ünnepi beszédet Tihanyi 
János plébános, pápai kamarás 
tartotta, aki beszédének eiső ré
szében ismertette a Mohácsi 
Napsugár Katolikus Leányegye 
sülét* nek 1932 ben történt ala 
kulásat, rendeltetését és eddigi 
működését, majd feltette a kér
dést hogy mit mond hat a 
• Napsugár* a fiatal lányoknak ? 
Azt mondja — folytatja beszédét 
az előadó — hogy 1. Leányok 
Ügyelik mindig tiszták. Látjátok 
én a mezön, aszfalton, pocso
lyák és ingovány felett járok és 
mégsem phzkitom be magamat. 
Ti is járhattok mindenfeé még 
erkölcsi pocsolyák melleit is 
anélkül, hogy bepiszkítanátok, 
akár testeteket akár lelketeket 
2. Azt mondja a >Napsugár«: 
Szeressétek a világosságot és fé l
jetek a sötétségtől, mert annak 
leple alatt rejtőzik el a legtöbb 
bűn 3 Azt mondja a >Napsu 
gár«: Lássatok, ahová én beha 
tolok oda meleget viszek, ott 
megindulnak az életerők s feszí
teni kezdik a rügyeket, hogy 
gyümölcsöt teremjenek. A ti szi
veteket is feszítse a magasabb- 
rendű élet ereje s az a közönsé 
ges husdarab értékessé, tártál 
mássá válik s megtenni a sze
retet gyümölcseit.

4. Azt mondja a »Napsugár«: 
Leányok, ne legyetek tétlenek 
Látjátok én is mindig dolgozom 
és korán kelek. Ne kövessétek a 
selyempárnán heverésző leány 
típust, mert azok félnek a mun
kától s a napsugarat csak a 
napernyő árnyékából merik 
szemlélni. 5. Azt mondja a 
•Napsugár*: Leányok minden 
kivel tegyelek jó t. 6 . Leá
nyok mindig legyetek vidámak. 
7. Legyetek álhatatosak és k i
tartóak, amint én is állhatatos 
és kitartó vagyok s már a világ 
kezdetétől fogva járom az utat 
szakadatlanul úgy, ahogy a Te
remtő azt elém szabta.

Előadó ezután felkérte a kö
zönséget és az iparos leányok 
szüleit, hogy buzdítsák a fiatal 
leánynemzedéket, hogy kivétel 
nélkül lépjenek a »Napsugár 
Katolikus Leányegyesület«-be, 
mert ott a leányok lelkileg mű
velődnek s önképzőkörszerű elő
adásaiban erkölcsi irányítást és 
szakoktatást nyernek.

A második szónok Mayer 
Ilonka tanárnő volt. A világhá
borút követő nehéz gazdasági 
viszonyok — mondotta — kira 
gadták a családból a lányokat és 
'gy belesodródtak az élet zajló 
viharába. A dolgozó lány ezer 
veszélynek van kitéve, mert igen 
sok helyen azon fáradoznak, 
hogy megrontsák lelkivilágát 
Sokszor kénytelen tűrni a kör
nyezet trágár vicceit, mert a csa- 
ladeltartó leány kenyere függ 
’óle. Ezért kell a lányoknak egye

sületbe tömörülni, hogy a vallá
sos életből a sok kisértés legyő
zésére erőt merítsen a léha fel 
fogásnak be ne hódoljon és a 
női hivatását szem elől ne té 
vessze. A beszéde legyen a dol
gozó lánynak tiszta. Azt hitték 
a nők, azzal lesznek modernek 
minnél szabad csaliban viselked 
nek, s ez lerántotta a nőt arról a 
ma^as'atról, amelyen állt Azért a 
dolgozó lány legyen viselkedő 
sében tartózkodó, megjelenése ne 
legyen sohasem kihívó Vigyék 
magukkal Krsztust a műhetybe, 
irodába, üzletbe és minden mun
kahelyre

A szépen felépített, nivós elő
adások! a közönség lelkes tapssal 
köszönte meg Az utolsó ádventi 
est egy nagyszerűen sikerült 
színdarabbal és egy gyönyörű 
karácsonyi élőkép jelenettel ért 
véget.

Előkészületek a Mohácsi Torna 
Egylet félszázados jubileum ára

Nagyszabású sportprogrammot 
készítenek elő 1937 evre. A tár
sadalom megértő támogatását, az 
ifjúság sportlelkesedését keresik a

jubileumhoz.
' Mohácsi Torna Egylet ne

vezetes évfordulóhoz közeledik. 
50 éves fennállásának határköve 
jön napról napra közelebb az 
idő rohanásában s az egyesület 
vezetősége ezt a jelentőségétel- 
jes évfordulót nagyszabású sport- 
programmal készül megünne- 
pe m.

Ebből az alkalomból Faragó 
Gábor ügyvezető alelnök a kö
vetkezőket mondotta munkatár
sunknak :

— A MTE 1888 bán alakult. 
Lelkes emberek társasága alapi 
tóttá Volt bátorságuk akkor 
sportolni, amikor a sportoló em
bert eszeveszettnek tartották az 
emberek. Hosszú idő múlt el és 
ha voltak is megpróbáltatások, 
olyan periódusok, amikor pilla
natnyilag visszaesett az. egyesü 
let működési lehetősége, hervad 
hatatlan érdemük, az alapítóknak 
hogy nekünk fenn tudták tar 
tani 50 évig az egyesületet. 
Pedig 'történelmi időket éltünk 
és éppen városunk exponált fék 
vésénél fogva sokféle zaklatás 
nak volt kitéve, különösen a kö
zelmúltban Hogy mégis fennma 
radt abban a sportszellemben 
keresendő, amely áthatott min 
den sportoló ifjút és a sportked 
velő társadalmat

— Ez a sportszellem, nemcsak 
egyéneket, társadalmat, de az 
egész vi'ág ifjúságát, társadalmát 
meg tudta mozdítani. Példa erre 
az olimpiai játékok világot meg 
mozdító nagy sikere. A világ 
népének konglomerátumát közös 
szellemben elképzelni, csak az 
ideális sportszellem értelmében 
lehet és lehetett. Maga báró 
Coubertin, az olimpiai játékok 
megteremtője is Így határozta 
meg az olimpiai játékok lénye 
gét és célját: »Az olimpiai játé
kok lényege nem a győzelem, 
hanem a részvétel, célja nem a 
küz delem, hanem lovagiasság !«

— A berlini siker annak a 
nagymultu, mélyen gyökerező 
magyar sportmüveltségnek a

Bemutatja: KRAMER ANTAL FIAI MOHÁCS.
gyümölcse, melynek magvát lel
kes sportolók vetették el, a ma
gyar társadalomban hosszú évti
zedekkel ezelőtt. A Mohácsi 
Torna Egylet nagy múltjával és 
hosszú munkásságával, hisszük, 
szintén részese ennek a nagy 
sikernek.

— Most, amikor csak egy év vá
laszt el bennünket, hogy meg 
ünnepeljük ezt a nagymultu 
egyesületet, hiszem, hogy a tár
sadalom egy emberként áll a 
gondolat mellé és kívánja, hogy 
ez az ünnepség 1938 bán tény 
ieg impozáns, a történelmi múltú 
város tradícióinak kereteinek, 
méreteinek megfelelő legyen

— Ehhez elsősorban két fon
tos dolog szükséges. Az 1937 es 
esztendőt az egyesület vezetői
nek és aktív tagjainak komoly 
előkészület! évének kell tekin
teni. A vezetőség mutassa meg 
az átat, készítsen megfelelő tér 
veket. A sportoló ifuság pedig 
tegyen magában szent fogadal
mai, hogy ezt az esztendőt a 
sportszellemben sportszerű élet 
móddal tölti el A társadalom 
pedig legyen ott minden meg
mozdulásnál szeretetével, jószán- 
déku támogatásával és ha kell 
anyagi eszközökkel is igyekez
zen a szép ünnepélyek meglar- 
tását lehetővé tenni. Ha ez a 
kérésünk csak részben is meg 
értésre talál, akkor Ígérjük, hogy 
az ünnepséget országos mozga 
lommá, ünneppé fejlesztjük és 
nerrcsak a szomszédos Szekszárd 
Baja, Pécs, ünnepli úszóinkat, 
tornászainkat, vívóinkat, labda
rugóinkat, hanem az 1938. évet 
Mohácson országos sportese
mény sorozatok évévé tesszük.

— Hisszük, hogy ez a ter
vünk az 1937 es tisztújító köz- 
gyü ésünknél — amikor erre rá
termett embereke', választunk — 
kezdődik és folytatódik a sport
bál sikerével a sportesemények 
sorozatán keresztül végig az 
1937 es esztendőn át. Ha Mohács 
város ársadalma szeretettel fo
gadja tervünket és támogat cél
kitűzéseinkben, akkor méltóan 
fogjuk megünnepelni egyesüle
tünk 50 éves jubileumát. Büsz
kén lobogjon p.ros fehér zász
lónk, hirdesse a múlt dicsőségét, 
a jelen élniakarását és a jövő 
ifjúságának tetrekészségét!

É r d e m e s  e  a  g y ü m ö lc s 

f á t  p e r m e t e z n i?

Az 1936 os év folyamán kö
rülbelül a következő helyzet ál
lott elő a kártevőkkel szembeni 
védekezésnél. Az a gyümölcster
melő, aki permetezett a moly 
kártétel ellen, fogadkozik, hogy 
többet nem permetez, mert per
metezés dacára is férges volt al
mája, körtéje. Az a gyümölcs- 
termelő pedig, aki nem permete
zett, szánja bánja mulasztását és 
elhatározza, hogy máskor perme
tezni fog, mert akkor legalább 
nem lett volna az a sok férges 
gyümölcse, amit legjobb esetben 
5 fillérért adott el vagy a disz
nókkal etette fel, ha ugyan győz
ték volna megenni s igy nem 
is volt érdemes felszedni sem 
és olt is hagyták nagy részét a 
földön

A férgesedés általános volt az 
egész ország területén, mert az 
enyhe tél folytán nem volt meg 
a természetes pusztulás a kár
tevőknél. Azok a gyümölcster
melők, akik védekeztek is a kár
tevők ellen, nem tudták már a 
harcot felvenni az áttelelt, nagy
tömegű kártevővel szemben, 
mert ha saját fáikon el is pusz
tult a téli permetezés folytán a 
moly bábja vagy később a ta
vaszi permetezésnél a moly ku- 

I kacok egy része, állandó fertő- 
I zést kaptak azokról a gyümölcs

fákról, ahol a védekezést nem
hajtották végre

A permetezés végrehajtásánál 
is volt egy kis hiba. A téli per
metezést ugyanis anyag megta 

| karitás szempontjából akkor vé
gezzük, amikor a fák lombjukat 
lehullatták. A lomb lehullás már 
nagyon későn következett be, 
mmthogy az ehhez szükséges 
korai fagy nagyon későn jött és 
akkorra már megjöttek az állandó 
esők, ami nagyban akadályozta 
a permetezés végrehajtását oly
annyiia, hogy az úgynevezett 
téli oldattal már sokan nem mer
tek permetezni, attól tartva, hogy 
ártani fog a rügyeknek. így ál ott 
elő az a helyzet, hogy meg azok 
a gyümölcstermelők is, akik per 
meteztek, nem végeztek teljes 
munkát.

A másik hiba ami előállott az 
| volt, hogy előírás szerint két- 
1 szer permeteztek arzénnel a moly 

kukac ellen, pedig erős támadás
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esetén nem lehet általános elvek
hez ragaszkodni, hanem a hely
zethez kell alkalmazkodni, Így 
nem kétszer, hanem legalább is 
négyszer kellett voina permetezni.

A kártevők megjelenését nem 
lehet naptár szerint megszabni, 
mert ahogy a tél enyhébb s ha
marabb tavaszodik, a férgek elő 
bujásának ideje is ahhoz alkal
mazkodik. Vá'tozik ez fekvés 
szerint is, mert zárt udvarokban, 
vagy fekvésben tapasztalhatjuk, 
hogy két héttel is előbb virág
zanak, illetve rügyeznek a fák, 
mint nyílt, szeleknek kitett fek
vésekben

Általam sokszor hangoztatott 
elvként kellene elfogadni azt, hogy 
a permetezést általánossá ke'lene 
tenni Erre vonatkozólag, vagyis 
a kártevők irtását illetőleg a me- 
zőrendörségi törvény előírja a 
kártevők kötelező inasát, amely 
rendelet azonban a gyakorlatban 
nagyon nehezen hajtható végre 
s mindaddig nem is fog az si
kerülni, amíg minden gyümölcs 
termelő magáévá nem teszi az 
álta'ános irtás szükségességének 
elvét és önmaga is nem akarja 
annak végrehajtását

A permetezés alapos végrehaj
tásának elismeiem vannak súlyos 
akadályéi A magas törzsű, nagy 
10 méter magas, 15—20 méter 
átmérőjű fáknál nehéz ezt ke
resztül vinni, de a védekezést 
nem. A védekezést ugyanis két 
részre kell osztani a mechanikaira 
és a vegyszerekkeli védekezésre. 
Nálunk két féreg kártevővel le li 
harcolnunk, egyik az almamoly, 
a másik a pókhálós moly. Mind
kettő bábjának nagy része a fa 
törzsében az ágak felső részének 
kéregrepedéseibe és mélyedéseibe 
bújik el. A tél nagyon alkalmas 
arra, hogy a fa törzsét és öreg 
ágait kéreg vakaróval és drót 
kefével végig tisztogassuk. Ezt 
a munkát bármely időben végez
hetjük, még fagyok mellett is.

A molyok elleni védekezésnél 
nagy fontosságú dolog a lehul
lott gyümölcs mieőbbi össze 
szedése, mert ezek legnagyobb 
részében bennt van a kukac s 
így legközvetlenebbül irthatjuk a 
férget egy kis faradsággal, per 
metezés nélkül

így tehát nagyon sokat tehet
nek azok a gyümölcstermelők is 
a féregirtás terén, akiknek nin
csen módjuk permetezni vagy 
sajnájak a költséget

Az alacsony törzsű fákkal ren
delkezők könnyebben elvégez 
hetik a fák tisztogatását (mecha
nikai védekezést) sőt a permete
zés! is, annál is inkább, mert az 
alacsonyabb törzsű fákon értéke
sebb gyümölcsök teremnek s igy 
azok magasabb áraban biztosab
ban megtérül a permttanyag 
költsége

A törpe törzsű fákon még 
különösebb <1 árasokat is alkal
mazhatunk, nevezetesen az egyes 
gyümölcsök bt kötését papírzacs
kókba, gyümöcsök ritkítását stb. 
Ezzel természetesen csak azok 
foglalkoznak, akiknek különösen 
értékes gyümölcsük van és pasz 
sziójuk is nemcsak üzleti érde
kük a gyün ölestermelés A gyü
mölcs ritkítását jól ismerik a 
francia barack termelők, mert jól 
tudjak, hogy nagyra termett, jó 
ízű gyümölcsöt a fa csak akkor 
nevelhet, ha nem tömötten áll

a gyümölcs a termővesszőn s a 
napfény jól érheti. De ennek 
szükségessége akkor is előáll, 
ha almánk, vagy körténk áll na 
gyón tömötten. Ha egy 40 centi 
méteres almafa terrnővesszőn 20 
szem gyümö'cs van (nem egy 
fán olvastam meg ennyit az idén) 
akkor az kifejlődve legalább 2 
kilogramm súlyt jelent Nagyobb 
szél esetén könnyen letörik az 
ilyen vessző s nem érünk el 
vele semmit sem A túl tömőt 
ten álló gyiimö csőt nem éri a 
mérgező permetlé sem s igy 
hiába permetezünk, mert a kukac 
egyik álmából kilépve a másikba 
fúrja be magát, természetszerű 
lég azon a részen, mely el van 
zárva a külvilágtól. így le sem 
ejtődik a kukac a ferges gyü- 
mölcssel a földre, hanem iög- 
tön belefurja magát a másikba. 
A riikitá- mérvére irányadóul fo 
gadhatjuk el azt az elgondolást, 
hogy két alma, vagy körte között 
annyi hely maradjon, ho^y a k i
fejlődött almák egymást ne érint 
sék, vagyis egy kifejlődött alma 
távolságra vegyük azt

Hibás felfogásnak tarlom azt, 
hogy nem kell a gyümölcsöt 
ritkítani, mert a fa úgyis ledobja 
azt a gyümölcsöt, amelyiket nem 
tudja érlelni, vagy kifejleszteni. 
Erre legtöbbször akkor kerül a 
sor, amikora gyümölcs lenyomja 
a másikat Kezdetben ugyan 
tényleg sok az ériékteltn gyű 
mö cshullás s ezt bízhatjuk is 
egy darabig a fára, de mikor 
már d ó nagyságú, akkor már 
magunk is ritkíthatunk Hegyes 
ollóval, vagy éles késsel kell 
óvatosan dolgozni és nem erő
vel lecsavarni az eltávolitandó 
gyümölcsöt.

Erősen hangsúlyozom azt, 
hogy a fák levakará-at a téli 
permetezésnek meg kell eőznie, 
mert a permedé a letakart bábot 
nem érheti s igy fele munkát 
sem végeztünk a permetezéssel. 
Igy ne a permetezésben keressük 
a hibát hanem eljá'ásunk hely
telenségében.

Az úgynevezett téli perme 
tezésre en a téli higitásu mész- 
kénlevet elsőrendűnek taá'om. 
Sokszor olvassuk gyárak reklám
jaiban, hogy a mészkén é hatasa 
sokkal gyengébb, mint a gyári 
késziiésü karbolineum (Dendrin, 
Enda stb) ez téves állítás és 
csak üzleti érdeket szolgál Nem 
akarom senki üzleti érdeket érin
teni, de akkor, amikor lapok 
hasábjain többször ajánlottam a 
mészkénlé értékéi, önmagámmal 
szemben tar ozom azzal, hogy 
mellette síkra szálljak A téli 
mészkénlé még a legmakacsabb 
kártevővei a kaliforniai paizstetü- 
vcl is hatásosnak bizonyult és 
emellett nemcsak féregirtó, de 
gombaölő szer is és nagyon ol
csón előállítható A gazda számi 
fásánál peoig az ar is nagy 
szerepet játszik, hisz általános a 
panasz, hogy a permetező anya 
gok nagyon dráeák.

Számoljunk egy kicsit Tiz 
éves jókarban levő almafa a múlt 
évben megtermett 100 kg almát. 
A férgesedés folytán ennek 60 
°,,-a lehullott még a nyár folya
m in érés előtt Hullott alma 
kilója 5 filier volt, tehát kapott 
érte a tulajdonos 3 pengőt. A 
megmaradt 40 %  fele legalább 
férges volt, s ennek fele elrot

hadt a tartás alatt rövidesen A 
megmaradt 20 kg őszi ára á 50 
fillérrel 10 pengő. Teljes bevétel 
tehát 13 pengő volt Ezzel szem
ben tisztogatás és pe metezés 
mellett 10 u „ hullás, ára 50 fillér 
90 0 0 használható a ma á 50 
fillérrel 45 pengő, összesen 45 
pengő 50 fillér

Kiadás: tisztogatás, egyszeri 
mészkénlé (téli) négyszer arzén, 
kétszer nyers nikotin, kétszer 
bordói lé összértéke kereken 3 
pengő 30 fill-r. Levonva az a'ma 
eladás összértékéből és szembe 
állítva a nem permetezett fa 13 
pengő bevételével a gondozás 
javára esik 28 pengő 70 fillér.

Fenntiekből könnyen meg
állapítható, hogy a permetezés 
jövedelmező, de csak abban az 
esetben, ha tényleg minden mun
kát pontosan elvégezünk

v. Horvátth Iván
téli gazd. iskolai igazgató 

növény fgeszségügyi körzet vezető.

Kellemes karácsonyi ünne
peket kívánunk előfizetőink
nek, hirdetőinknek, olvasóink
nak és jóbarátainknak

M O H Á C S I H IR L A P
szerkesztősébe és kiadóhivatala.

— Jótékonyság. A Mohácsi 
Takarékpénz'ár r í .  15 P..( a 
Delbaranvai B . k r t  10 pengő- 
adományozó t a belvárosi elemi 
is óla szeg-, ny sor u tanulóinak 
felruházására. ,-y ne resielkü adó 
mányért ezu orr is köszönetét 
n.ond a tantestület.

— Bari y>várm egye rend
kívüli közgyűlésé Baranyavár-
ntegye iö rv  i y h a tc s a - i bizottsága 
hé tfőn  dé le lő tt re n d k ív ü li közgyű
lést tartott. A közgyű lés  bizalm at 
szava zo l' Darányi K  .! uán dr. 
ko rm ányá nak , m a jd  egyes a lti- 
zo 'tsé gok  t.u -ja it választotta meg. 
A n iegva l sz o .ia k  köze került 
M ohácsró l es kö rn yé ké rő l: A 
tö rvényh a tósá g i örökös tagokat 
k ije lö lő  b izouságba Oossmann 
M árton  va iasztás u tján , a főispán 
dt-legr I a rra Montenuovo Nándor 
b írc e  , d r Heckenberger Konrád 
rendes es m ohácsi Német Kál
m án dr. pó ttagnak; az esküdt- 
birósro i fe lszó lam lás! bizottságba 
dr. Beck A la jos; a közigazgatási 

b izo ttsá g ra  H  rckenberger Konrad 
dr. es M on tenuovo  N ándor her
ceg; a Sz.e t M ó r ko llég ium i ala 
p itva n y i 61 ortsagba M o tenuovo 
N ándor herceg; a várm egyék o r 
szágos b izo ttságába H .cke n b e rg e r 
K on rad  dr.

— H iva ta los  akció a mohácsi 
há z iipa r érdekében. Múlt hétfőn 
Mohácson járt Berzeviczy Béla 
a M. Kir. Külkereskedelmi Hiva
tal háziipari főelőadója, aki a vá
rosházán Éva László tanácsnok
kal is  Vitéz dr. Horváth Kazmer 
városi aljegyzővel tárgyalt. A tár
gyalások célja háziipari kataszter 
felállítása, amely most ország
szerte folyik es ennek aiapjan 
a magyar háziipar termékeit kül
földre is exportáljak. .Mohácson 
felhívtak Berzeviczy figyelmét a 
korsösipar termékeire, amelyek 
támogatásra érdemesek. Reméljük, 
hogy a hivatalos tárgyalásnak 
nieg is lesz az eredménye s ne- 

I h z sorsban levő korsósiparunk
I munkához jut.
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__ K arácsonyfa  ünnepé ly a 

, László” kórházban. Bensősé
ges, szép karácsonyfa ünnepély 
ve.t szerdán délután 5 órakor a 
,Laszló“ közkórházban, amelyen 
fischer Beia, Baranyavármegye 
a,.spanja és dr. H a l József vár- 
megyei tiszti főorvos és M argitay  
L. s polgármester is megjelen- 
lep. A ktrház belgyógyászati tér- 
„fh ..n  gyűltek össze a fennjáró 
betegek s látható örömmel állták 
korúi a karácsonyfát. A külvárosi 
kis Szent Terez énekkar, Benedek 
Jc. -ef karnagy vezetésevei, ének- 
s ama vezette be az ünnepélyt, 
tiinjJ P. Unyi Bernardin ferenc- 
reidt hazlór.ök tartott meleg, 
s.eietetteljes beszédet Kis elemi 
i , u ..sok karácsonyi színdarabja 
ve,: a műsorszam következő 
részé, amelyet a kórház ápoló 
i.oversi tanítottak be. Nagyon 
kedves és megható volt. A be 
fejező ének u án sorrejárták az 
összes kórtermeket és mindenhol 
kai'CSonyi énekeket adott elő az 
énekkar. A betegek látható öröm 
mel fogadták a szép karácsonyi 
: ebemlekezést. Az ünnepély si
keren sokat fáradoztak AfFsz T e 
rez ts Seregélyi Erzsébet.

Adomány Mátiagyűdnek. 
Janó Imréné 3 P. /ano  imre 3 P. 
to /ano Vilmos 3 pengőt adó
it óztak Máriagyűd céljaira la 
pt. k utján Az adományokat 
ru deltetési helyükre ju ta ttu k .

- A ddm ányok a szeretet- 
ház K arácsonyára. A szeretet- 
h. lakéihoz is eljutott a szeretet 
Jézusa, amennyiben a társadalom 
m űjén rétégéből gondoskodó 
ez iek adományokat juttattaz az 

epekre A Szt. Ferencrendi 
zarJa 50 P. készpénzt, dr. 
Margitay Lajosné bort, özvegy 
mi bácsi Német Lipólné bort, 
Csongor István bort és 2 kg. 
ser , illáját, Tasnádi Ferenc bort, 
Hemrich Ferenc bort és mézes
kalácsot, Oerdeiné bort és aszalt- 
szzvát, Mozer Rudolfné 1 kg 
kiistály cukrot, Bdrác Ferenc 10 
kg kenyeret, Izsák János 32 db. 
zsemlyét, Vitéz Szőnyi Alajosne 
7 kg. szaloncukrot és 1 kosár 
s.mat adományoztak. A nemes- 
szivü adományokért ezuion is 
1 szünetet mond a szeretetliáz
fői öknője.

— Misszió bál. A Misszió Tár- 
su'at helyi szervezete agilis höl
gyei és buzgó arany ifjúsága szór 
gz.niasan dolgozik, hogy a Misz- 
szió bál az idén is nemcsak a 
szórakozás, a jókedv helye, nem
csak hangulat legyen, hanem 
olyan műélvezet, amely sokáig a 
lelkekben él a báléjszaka után 
is Ilyennek Ígérkezik Greguss 
A ice mozgásművésznő szerep
lése, aki két számmai szerepel a 
műsoron. Liszt magy ar rapszódi
áját mutatja be és egy igen éide- 
kcs különleges táncszamot, amely 
sz est meglepetese lesz Holub 
ijzset pécsi egyetemi hallgató 
szama az est egyik legszórakozta- 
tóbb számának ígérkezik. A mű- 
s< r érdekessége lesz Csongor 
Béla tanító, lapunk belső munka- 
larsár.ak bemutatkozása, , mint 
rctaköltő. Három magyar daiat 
u  ekli M árfy  Vera a Kamara 
Szii ház tagja. A rendezőség az 
idén eredeti báli megnyitó lánc-

■mirnal kedveskedik a megjele
nőknek. 16 kisleány korhű jelme 
zekben menüettet táncol s azt 
suttogják, hogy ez a tánc olyan

szép lesz, hogy sokáig emlegetni 
fogjak. Mindezeken felül szorgal
masan dolgoznak a teremdisztők 
is, hogy a mar közmondásos 
szép misszió bálterem még szebb 
legyen az idén. Egyszóval élénk 
munka, lelkes készülődés folyik 
az égés vonalon s igv a siker 
semniiképen nem marad at el.

— Losche rt K ázm ér: Az 
egyháza tyák  kora . Bangha 
Béla S J. és Ijjas Antal szer 
kesziéseben hatalmas mű készül, 
amely nyolc kötetben a keresz
tény egyháztörténetet mutatja be. 
A II ik kötet most hagyta el a 
sajtót „A z  egyházatyák kora” 
címmel. Ennek a kötetnek szer
zője Loschert Kázmér villányi es
peres plébános, földink, aki e mű 
vei hatalmas munkát végzett. A 
kötetben a legnehezebb egyház
történeti kort dolgozza tel olyan 
elevenséggel s annyi elmélyedés
sel, hogy kritika a legszebb elis
meréssel illeti a szerzőt

—  A Mansz ka rá cson y fa  
ünnepé lye . Vararnap délután 3 
órai kezdettel, az Ipartestületben 
tartotta a Mansz karácsonyfa 
ünnepélyét, amelyen a szervezet 
tagjai és az érdeklődők szép 
számmal megjelentek. Dr. Patton 
János méltatta az ünnepély jelen
tőségét s többek között a követ
kezőket mondotta: A betlehemi 
éjszaka angyalai közül kettő a 
főidőn maradi. A szeretet és az 
erősség angyala. A szeretet an
gyala azóta a gazdagok, a tehe
tősek szivén kopogtat, hogy ada
kozzanak. Az erősség angyala pe
dig a szegények vállát erősíti, 
hogy győzzék az élet keresztjeit. 
A szegények logikátlanok, amikor 
szegénységük miatt Isten ellen 
fordulnak, hiszen Isten is sze
génnyé lett, amikor a földre jö tt 
Ez a szegény Isten lesz azonban 
a gazdagok jutalma is, ha a 
szeretet angyalának kopogtatására 
Karácsonykor kinyitják szivüket 
a jótékonykodásra. — Két kis 
gyermek niegk szönte a jótékony- 
kodók nemesszivűségét, majd k i
osztották az az igazán értékes és 
szép ruhákat, cipőket és ado
mányokat. 25 gyermeket teljesen 
felruháztak, és szeretetcsomagok- 
kal láttak el é9 21 felnőtt része
sült pénzadományban. A Mansz 
asszonyok igen szép murikat vé 
geztek s a felcsillanó, hálás sze
mek a legszebb elismerése mun
kájuknak.

—  T áncm ula tság a Kát. Le
gényegy le tben . Folyó hó 26 án, 
Karácsony másnapján tartja a 
Kát. Legény egy l t hagy ományos 
bálját. A táncestély az ádvent 
utáni első múatsags az egyesü
let ifjúságának s így mindenkor 
kitűnő hangulatú, sikerült estét 
jelentett s bizonyéra az idén is 
igy lesz. — itt említjük, hogy az 
egyesület Szilveszterkor is rendez 
házi búcsúztatót az 6 évtől.

—  Mansz teadé lu tán  Kará
csony másnapján az Iparoskörben.

—  A Le gé nye gy le t to m b o 
lá ja . Vasarnap deiutan tartotta 
Kát Legényegylet nagy gonddal 
előkészített tomboláját. Valóban 
értékes tárgyak egész kiállítása 
varia a közönségei, amely szép 
szambán töltötte meg a termet. 
Sok értékes n\eremenytárgy volt 
s ezért a jatekkedv sem hiány
zott. Úgy a közönség, mint az 
egyesület meg volt elégedve a 
szépen sikerült tombolával.

— M indhárom  napon zárva 
vannak az üz le tek. Karácsony 
első és másodnapján, valamint a 
rákövetkező vasárnapon úgy a 
füszerkereskedők, mint más üz
letek egész napon át zárva ma
radnak.

— Anyák ju ta lm azása  Köl- 
keden. Vasárnap, december 20- 
án a vármegye legszebb népházá
nak nagytermében gyűlt egybe 
Kölked község közönsége, hogy 
tanúja legyen fis resztvegyen a 
többgyermekes anyák megbecsü
lésére rendezett ünnepélyen, amit 
az anya és csecsemő védő egy- | 
let rendezett A hatóságot Horvát 
Miklós járási főszolgabíró képvi
selte, mig a Stefánia egyletet dr. j 
Csúcs László orvos. Növi Mar- j 
git és Oedeon Irén védőnők. De { 
ott voltak a község elüljarói, 1 
képviselői és a közönség szép 
számmal. Bédy István községi J 
biro üdvözölte a járási főszolga 
bírót, a Steíánia-egylet kiküldöt
teit és egybegyűlteket, majd 
Horváth Miklós főszolgabíró ékes 
szavakba foglalva tolmácsolta az 
állam elismerését, dicsérte azon 
nemes szívű anyakat. kik köte
lességüket még áldozatok árán 
is teljesítik. Az anyák hivatását 
magasztaló szavai szívből fakad
tak, szívhez szóltak és azért a 
hallgatóságot meghatottak. A haza 
és a társadalom elismerését szó- 
csokorba foglalva, a Stefánia 
egy .el adományát pénz es erem 
alakjában adta át. Ketten pénzt 
és jutalmat, ketten csak pénzt 
kaptak. Csömör Sándorné, R.eisz 
Jánosné, Szabd Mózesné, Víg 
Ferencne ezek a szegény, két 
kezük munkája után elő, de köz- 
becsüleste érdemesnek talált asz- 
szor.yok, akik jutalmukat most 
kaptak meg, de sorra kerülnek 
jövőre a többi érdemes asszonyok 
is. — \d á m  Imre ref. lelkész a 
közönséghez szólva ismertette 
azon törekvést, hogy a népek 
versenye a lakosság szamának 
emelkedésére irányul és az anyak 
nevében megköszönte a hatóság 
gondoskodását, mely immár az 
anyákkal is törődik. —  A Him 
nusz hangjai nyitották, a Ma
gyar Hiszekegy dallama zárta az , 
ünnepélyt.

— A Szociális Misszió Társu
la t 115 menhelyi gyermeket 
vendege it meg. Kedves, benső- 

I séges kis ünnepély volt vasárnap 
I délután a belvárosi elemi iskolá

ban. A Szociál s Misszió Társu 
lat karácsonyfaünnepélyt rende
zett a menhelyi gyermekek szá 
mára. A műsort Gelencsér Mária

j zvónő kis óvódásai nyitották meg, | 
akik szép, vallásos jeleneteket 
mutattak be. A kis apróságok ki ! 
tűnő előadásukkal nagy sikert 
arattak. Az ünnepi beszédet Cseh 
Ferenc belvárosi káplán mondotta.
A Misszió Társulat —  mondotta 
— bölcsen járt el, amikor azokat 
vendégeli meg, azoktt ruházza 
fel, akik nem érzik az anyai csók 
meleget, akik elszakadtak az ott 
hontól, akiknek a karácsonyuk a 
legszornorubb. Az édesanya me
leg szeretetével törli le a könnye
ket, feledteti szomorú sorsukat, 
mosol) gossá teszi ártatlan gyer- 
mekarcukat. Bennük a rongyokba 
öltözött Krisztust ruházzuk fel és 
az isteni Kisded éhségét csilla
pítják. Miután megköszönte a 
Misszió Társulat ezen páratlan 
jótékonyságát, fölhívta a gyerme

keket a soha meg nem feledkező 
hálára. Minden gyermek kapott 
egy flanell alsó ruhát és egy 
zsebkendőt, majd pedig ellátták 
őket bőségesen élelmiszerekkel

— Országos Frontharcos Szö
vetség mohácsi főcsoportja teaes
télyét január hó 10-én tartja meg 
a Legényegylet összes helyisé 
ségeiben. Szenzációja lesz az 
estnek a különböző számok mel
lett egy mohácsi bokréta által 
előadandó egyfelvonásos szín
darab, amelyben a legszebb mo
hácsi táncok és népdalok vannak.

— Újév napján vasárnapi mun
kaszünet lesz, vagyis csak azok 
az üzletek tarthatnak nyitva, ame
lyek egyébként és vasárnap 
árusítanak.

— Mohácsi iparosok a kór- 
liázszállitásoknál. Fischer Béla 
Baranyavármegye alispánja a hé
ten döntött a kórházi szállítások 
utolsó részében. Eszerint üveg, 
ivópohár és tányérszállitást Czig- 
ler József, jégszekrények Kramer 
Antal Fiai, matracok Schlitzer 
Emil, konyhabútor, orvosi író 
asztalok és szekrények, Hay Já
nos kapták meg. Az alispán 
igen nagy figyelemmel volt a 
mohácsi iparra s jóakarata, amely 
általában minden mohácsi ügy
ben tapasztalható, ezúttal is ér
vényesült. .

— Szilveszteri záróra. A bel
ügyminiszter rendelete értelmében 
Szilveszterkor mindennemű nyil
vános étkező és szórakozó helyi
ség nyitvatartasát, továbbá hang
verseny, előadás és táncmulatság 
tartását reggel 6 óráig engedé
lyezte. Az előadásokhoz, bár
milyen mutatványhoz azonban 
a fennálló rendeletek értelmében 
megszerzendő rendőrhatósági en
gedély szükséges, ha 12 óránál 
tovább tartanak.

—  F e gye lm i e ljá rás dr. 
G yarina ty  e llen  Dr. Oyarmaty 
Imre városi aljegyző ellen névte
len feljelentés érkezett Fischer 
Béla alispánhoz, egy családi pótlék 
felvétel ügyeben. A feljelentés alap
ján az alispán elrendelte a fe
gyelmi vizsgálatot s annak zavar- 
talansagát biztosítandó felfüggesz
tette állasától dr. Oyarmaty Imrét. 
A fegyelmi eljárás alatt a fe
gyelmi hatóság bővebb felvilágo
sítást nem adhat az ügyről, de 
ez egyébként is a legköze'ebbi 
képviselőtestületi ülés elé kerül, 
ahol az ügyet teljes reszletesség- 
gél ismertetik a nyilvánosság .előtt.

—  Január 1 tű i szünetel a 
ko m p já ra t. A varos műszaki h i
vatala közli, hogy január 1. után 
mindkét kompot kihúzzak s ezért 
a gazdák addig is használják ki. 
A javítás alatt egy komp fog 
közlekedni, az is dunaszekcsői, 
tehát kisebb.

— Az elkobzott ás gazdát
lan jószágok árverése a város
házán. Az elkobzott és gazdát
lan jószagok (kosarak, merlegek, 
zsákok, sulyok stb.) arverese a 
városházán 1936 évi december 
hó 30 a» délelőtt 11 órakor lesz 
megtartva földszint 1. sz szobá
ban. Az egyes tárgyakat a leg
többet ígérők iek fogjak eladni.

— Nagyszámú vö henym eg- 
betegedós. Baranyavármegye 
tiszti főorvosához befutott jelenté
sek szerint 58 vörheny megbete
gedés történt. A bejelentett ese
tek között Mohács városa is 
szerepel.
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— B orkostdó a Kaszinóban.
A M th a c s i N em zeti Kaszinó szom - 
ba lon  este szépén s ike rü lt b o r
kósto ló t rendezett A m ohácsi 
szőlősgazdák szép szám m al ve t
tek részt a borversenyen, de a 
tagok is búgó igyekezette l kó s to l
gatták a m ohácsi szőlőhegy jo b b 
nál jobb  tern ését Végi redn í n y 
ben a fehér bo rokbon az I d ija t 
dr. Beck A la jos, a II. d ija t Wotf 
Ödön, a l i l-a t  te ig l M ihá ly n ye r
ték el. A vörös bo rbó l I d ija t dr. 
Margitay  La jos. II Frigyes fő- 
he rc tg , III. Csongor Béla tttin é se  
nyerte el. A k itű n ő  hangu la tú  
bo rkosio  ól Schwarcz B e lad r. igaz
gató ag ilis lelkesedéssel re, dezle 
a tar ok teljes megeiegedesére.

— Borbélyt k s z ilv e  z te r i  
zárórája A sz„'ve>zteri nagyobb 
fo rga lom ra vaio te k in te tte l a ke
reskedő.m i m in isz te r k iado tt re n 
deleté é riem ében  a bo rbé lyok es 
fo d ra izo k  S zilveszter nap jari v idé 
ken este 9 órá ig ta rth a tn a k jn y  itja .

— Ebe dó Kivetés. Fischer 
B t.a  aiispan körrendeletben in tez- 
a td e it, hogy a várm egyében es 
M ohács varosában az ebadót k i- 
vessék. A z összeírásnak es k i
vetési.ek 1937 ja n u á r 31 ig kell 
m egtörténn i.

—  A m e s te rv iz s g á ló k  és a 
s z a k m á k . Kap uk a köve tkező 
leve le t: A M oh est H írlap  közö lte  
a m esterv izsg id tb izo tiS agok ösz- 
szetételét, azonban ezeket nagyon 
a.tala: osnak ta rtjá k  sokan. Igen 
sok szakm a n i.e s  képvise lve a 
bizottságban s lu la jdonképen  
egy kbe sem soro iha to  be. Így 
pé ldául órás, ékszerész, kárp itos, 
kalapos, szűcs, szobafestő, c in t- 
testó, cukrász, késés, műszerész, 
íazekas, fényképész, sokszorosító  
ipar ( ty o m d a s )  vá jjo n  m e ly ik  
csopo itba  ta rtoznak  és k i e lő tt 
tesz.k le m a jd  a m estervizsgát ? 
A láírás.

—  E b e k  b e je le n té s e . A vá 
ros po lgárm estere fe lh ív ja  az eb - 
ta rto  gazdákat arra, ho gy  adó
köte les ebeiket a varos a d óh iva 
ta lában (34  sz, szoba) 1937 évi 
ja i ua r he 1 e és 31-e kö zö lt a 
d ijta la i u i rei delkezésre bocsa io tt 
nyom ta  vanyon  fe lté tlenü l beje
lentsek, m e rt ennek e n iu lasztasa 
e llenük a k ihágást eljárás m eg
indítását von ja  maga után. A 
szigeti gazdák a szükséges n yo m 
ta tvá n y t a szigeti isko lákn á l is 
beszerezhetik. A  po lga im es ie r az 
ebtartással kapcso la tban köz li, 
ho gy  az tb a d ó  évi összege a 
h á z trz ó  es paszioreb u tán 2 P, 
egyeb célokra ta rto tt eb u tán 19 
P. H ázőrző  vagy pásztorebnek 
csak az tek in the tő , am elyet v a 
gy cn- vagy szí meiy b iztonság cél
jábó l tartanak. M inden eb b irto 
kosa az adó .e lize lcsekor a vá
rosi pénztártó l 10 li itc r  ellenében 
m ii den eb u tán az i.ie tó  adóévre 
é rv e n y ts  vé d je gye t kap , am iko r 
az t.o zo  évi véd jegyet vissza 
ke ll szo lga .la ti i.

—  H o lt te s t  az o r s z á g ú t  
r u m ié n .  Dunaszekcső n a g ykö z 
ség ha araban az u t n entén egy
idős rongyos lu h a ja  nő i h o lt
testre tu k k a n .a k  a já ró ke lő k . A 
községi olü ja rosag es a csendőr
ség k is zá ro n  a h e ly s z ilé re  es 
n egál a jito u a , hogy Olajos M aria 
ra ja i c iganyasszcny a ha ton , aki 
ro e ’u lasbc l i t t .  a  hatósági o rvos 
n ig v i.  sgatta az e lhu ny ta t es meg- 
al.api o tla , hogy vege Így engülés- 
ben ha lt.

—  M o h á cs i b o rv á s á r t  re n  
d e z rü n k  1 K ap tu k  a köve ikező  
le v e le i: A n ü lt heti kaszinó i bo r
kósto lóva l kapcsolatban m erü lt 
fel az ötle t, hogy m iért ne le- 
h e tre  hasonlóképen bő i vásárt is 
rendezni? V a la m iko r a m ohácsi 
bo rbó l nagyon sokat v ittek  el 
m áshová, am it je len leg csak rész
ben pó to l az, hogy a ha jósok 
sokat vásáro lnak M ohácson k i
sebb tételekben V ann ak  re k ü n k  
elsőrendű bo ra it k am elyeke! bi 
zonyara szívesen m egvet nek a 
nagyobb varosok vendéglő i es 
lobban is fize tnék. K ü lönösen 
n eg gord o la t dó ez az ö tle t m ost, 
am iko r a gazdák pincé jében igen 
szép Készletek vannak  s vásárló 
alig je len tkez ik . A z egészhez egy 
g ilis  szőlősgazda kellene, ak i 

egy k is  bo rkós to ló ra  m eghívna 
néhány kne sked r’ 1, vagv vendég
lőst s ha egyszer a m ohácsi bor- 
t ak r.eve lesz, a kko r m a jd  tényleg 
ré m  ke ll cégér a jó ízű  m ohácsi 
b o tokna k . T is z te le tte l: A láírás.

—  V á s á r t k im u ta tá s .  A fo lyó  > 
hó 21-en ta rto tt országos á lla t- í 
vasa ira  fe lh a jto tt és e lado tt á lla- i 
to k tó l. F e llta jtv a : S zarvasm arha: | 
585, lé: 794, sertés: 802. E la d .a :  j 
S zarvasm arha: 377, lo : 137, ser- ! 

tes: 373. í
— Találtato tt, Pénz tál . t i a to 't. 

igazo lt ü ió jdonosa a re ndő rkap i
tányságon a tveneti.

A n y a k ö n y v i  b e je g y z é s e k  
s z e r in t  1936. évi d e c tm b e r hó 
2 0 -to l 1936. evt decem ber 27 tg. 
Születések : G ondos Ju  ianns, Ha- 
iena János, G alam bosi Józ
Pecsuvácz Is tván , S im ics  János. 
Házasságkötések. W á ítt in g  Jő- 
zset es hű n k  Ju lianna, S írok Jó. 
zsef és G yurtcza  Ilona. H alá lo
zások: Szajcsán Is tván  58  éves, 
özv . K őn igs '.ttn  Z s ig n iond né  84 
eves, Lász ló  Pál 80  eves, H u ll-  
m ann József 43 eves, G rets A n 
tal 66  eves, H o tv r .th  Pál 81 eves.

ef. '

Magyarság érdekes ú j í t á s a ; 
a hírlap előfizetés terén. í
kliring akció lehetővé teszi •

előfizetési díj meg- ; BOT e l a d á s  
takarítását.

A M agyarság m inden egyes 
e lé fize tő je  az előfizetési d íjnak 
n ttg le íe iő  k lir in g -sze lvé n y t kap  az 
e lő fize tés: d ij beküldésekor. Ezen 
k l i t i i  g -sze lv tn ye ke t a k liring -ak- 
c t b a r  résztvevő  cégek b izonyos 
százalék aranyában készpénz he 
ly e tt fogad jak el H a tehát a Ma- 
ly e ts é g  e lő fize tő je  o ly  cégnél vá
sárol, k i a k iir ing -akc iób an  részt- 
vesz és a sze lvényt fe lhasználja  
vásárlásainál, a kko r a te ljes elő

fizetést d ija t v isszanyerhe ti.
De re m csak  a M agyarság e lő 

fize tő in e k  e lőnyös a k lir in g  akció, i 
h á re m  az a tb a n  résztvevő cé
geknek is, m ert a k iír  ng a kc ió - 
ban va ló  rés: vé te lükke l m egnye
r ik  vásá rló jukn ak  a Magyarság 
n a g / táborát.

A kű rit.g -a kc ió  tehát úg y  a 
szerep ő cegeki eK, m in t az e lő
fize tőknek  e lőnyere szolgá l es 
ezért ő röm m e l közö ljü k , hogy 
varosu t kban is csa ta ko z ta k  az 
alt bb i c tg t k  ezen akc ióhoz. 

Mohács.
Aaztalos üzem
Auth és Jankovics, Király-u.
Bádogos
Hemrich Ottó, Horthy M. u. 3

Borbély
Cr! is  nő! fodrász, manikűr, tartós 
ondolás

Szeidl László, Horthy M. u. 5 ,, 
Bőrkereskedo
Trcuer Keresztély. Horthy M. u 2 „ 
Cipész

Cipész és cipöüzlet 
Ifj. Dóm János, Király-ut. 5 „
Vri, női és orthopad cipész 
Pazaurek József, Király-u. Városház 

épület 3 „
Divadáruház
Petricsevics Lajos, rőfös, selyem és di
vatárukereskedő, Király-u 38 (30 na

pon belüli fizetésnél^ 2 száz.
Vorisek Lajos, rőfős, rövidáru és mér
tékszerinti férfi fehérnemű üzem, Szent- 

háromság u. 1 3 száz.
Ékszerész aranyműves »ésnők és 

órás
Páncsics Márk. Újvárosháza épületében 

2 száz.
Elönyomda és kézimunka  
Mayerné Sch. Mariska Király-u. Új

városháza 2 száz.
Fényképész
Szeszán Imre, Szenháromság-u. 10 „ 
Fűszer és Csemege 
Balogh Pál. Horthy Miklós u. 2. (kész- 

pénzfizetésnél) 2 száz.
Simon Gyula utóda Stranczinger Sándor 
Kossuth L -u. (készpénzfizetésnél) 2 „
Illatszertár és fotócikkek keresk 
Soós György, Corvin illatszertára. Ki

rály-u. (védett áruk kivételével) 5 „ 
Ingatlanforgalmi iroda 
Pakusz Jánns O F. B. ingatlanforgalmi 

iroda, II. Lajos-u 30. 5 száz
Kárpitos és fényező  
Koleszár József, Arany János-u 16 

(készpénzfizetésnél) 2 száz.
Könyv, papír és zeneműkereskedés 
Fridrich Oszkár, (tankönyvek kivitelével, 

csak készpénzvásárlásnál, a Mohácsi 
Hírlap hirdetései után is) 2 száz. 

Mészáros és hentes 
Hambergei János. Horthy M-u. 5 „ 
Rádió, csillár és villamossági cikkek  
Echo rádióház, Újvárosháza épületében 

(márkás rádiók és villanyégők ki
vételével) 2 száz.

Rádió és m űszaki szaküzlet 
Knittl Ferenc, Horthy Miklós-u 10.

védett áruk kivételével 5 száz.
Szabó

Férfi divatszabó
Rupp János, Szentháromság-tér 1. fa- 
con kivételével csak készpénzfizetésnél 

5 százalék
Szállód vendéglő és étterem  
Scháffer szálloda, Horthy Miklós-u 17, 

Szobaárakból 10, éttermi árakból 
5 százalék

Üvegkereskedés
Czigler József, Király-u. 10. 3 „
Vas és lösrerkereskedő
Bauer Károly, Horthy Miklós u Durva
árunál 10, többi cikknél 2 száz.

25 I. tételekben kapható 
20 fillérért. H e irieh  
Ferenc mézeskalácsos- 
nal, II. Lajos u. 10 sz.

Kiadó lakás.
Városház u. 15 szám alatt egy 
négy szoba és mtl ékhelyisége lé
ből álló utcai lakás február hó 

l-re kiadó.
Bővebbet

SCHNEIDER ig. tanítónál )
Kossuth Lajos u. 51. síim alatt. I

s z i lv e s z t e r  
e s i  a 8 io r o a a h ü »
h a n g u la tró l a közkedvelt 
SZABÓ GÉZA cigányprímás 
és zenekara gondoskodik.
O lcsó árak, e lőzékeny k iszo lgá lás.

420. sz. 1936.

Árverési hirdetmény.
Dr. Német Kálmán mohácsi 

ügyvéd végrehajtató,'javára duna- 
székeséi lakos végrehajtást szen
vedő ellen 391 pengő tőke. 
követelés és járulékai erejéig 
a mohácsi kir. járásbíróság PL 
2801 1935 sz végzésével elrendelt 
közbenjátással foganatosítandó 
kielégítési végrehajtás folytán az 
1935 évi julius ;hó 9 napján 
lefoglal! és 1940 pengő — fjj. 
létre becsült ingóságokat,szarvas- 
marha, sertés és buzakeresztek 
Dunaszekcső I özségbe, végre
hajtást szenvedő lakásán, illetve 
a szigelben levő tanyáján

1937. évi január hó 8 
napiának délelőtti ő órájára 
ezernel kitűzőit birói árverésen 
a legtöbbet ígérőnek, készpénz- 
fizetés ellenében, azonban a
becsár 3 a részénél nem ala
csonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elren
delése esetén a Te. 74 § a az
irányadó

Ezt az árverést a Vhn. 20 § a 
értelmében azoknak a végrehajta- 
tóknak (csalíakozóknak) a javára 
is kitűzöm, akik a hirdetmény 
k bocsátása napjáig a fenti in
gókra kielégítési jogot szereztek 
és e lenük ha'aszló hatály ú igény
kereset nincs. Ezek a következők:

Figyelmeztetés a Te. 72 § a 
alapján I

1 Végrehajtató közbenjárására 
kitűzött árverést foganatosítani 
csak akkor lehet, ha a végrehaj
tató, valamelyik csatlakozó, vagy 
a végrehajtást szenveeő az ár
verési hirdetmény kifüggesztése 
ulán, de legkésőbben az árverést 
megelőző utolsó előtti köznapon 
bejelenti kiküldöttnek, hogy az 
árverés megtartását kívánja. Eb
ben az esetben az árverést a 
kívánság előterjesztő tél tá
vollétében is meg kell tartani.

2. Hivatalból (vht. 20. §) fo
ganatosított végrehajtás esetében 
az árverést közbenjárás nélkül is 
meg fogom tartani ha minden 
végrehajtató és végrehajtást szen
vedő az I. alatti időpontig ellen
kező kívánságot nem nyilvánít,

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyandó véteiáiból a végre
hajtató követelését megelőző kö
veteléshez jogot tartanak ameny- 
nyiben korábbi zálogjoguk a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik igényüket az árverés 
megkezdéséig nálam Írásban, 
vagy szóban jelentsék be.

Mohács, 1936. évi december hó 
12. napján.

Kanyó Béla
kir. járásbirósági végrehajtó.



1936. december 27. MOHÁCSI HÍRLAP 11
Vörösmarthy u. 5. szám alatt 
3 szoba, előszoba és mellék

helyiségekből álló lakás 
elköltözés miatt 
a z o n n a l átadó. 

U g y a n itt b ú to ro k  e la d ó k !

H ázeladás
Tisza István utca 1. sz. alatti 

ház szabad kézből eladó.

A mohácsi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság.

9St)7 1936 tk. szám.

Arvertsi hirdetm ény-kivonat.
Pécs Baranyai Központi Taka- 

rékp ztár r t. végrehajtatónak 
\\ f Györgyné szül. Mául Paula 
végrehaj ást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 100 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végeit, a 
mohácsi kir. járásbíróság terüle
tén levő, Németbó'y községben 
fekvő s a némeibólyi 624 számú 
beiéiben A +  2. sor 485 2. 
hrszám alatt felvett 56 Q  ölnyi 
kertre, melyen az adó és érték
bizonyítvány szerint ház épült 
1400 pengő kikiáltási árban,

a németbólyi 1155 számú be 
tétben A +  1. sor 485 2 b. hrsz. 
alatt felvett 11 □ ö ln y i  kert 3 6 
ata 15 pengő 80 fillér kikiáltási 
árban.

A németbólyi 624. számú be
tétben felvett ingatlanok tekin
teteben Pécs Baranyai Közp. 
Takarékpénztár legkisebb vétel
ár né kül árverezhet. Pécsi Ke 
tesktdelmi és Ipa bank r. t.-vel 
szemben a legkisebb vétel
árat 7020 pengőben, Németbólyi 
Kölcsönös Segélyző Egylettel 
szemben 7320 pengőben állapítja 
meg.

A németbólyi 1155. számú 
betétbeni ingatlanok tekintetében 
Pécsi Kereskedelmi és Iparbank 
r.t. vei szemben a legkisebb 
vételárat 1920 pengőben, Német- 
bólyt Kölcsönös Segélyző Egy
lettel szemben 2220 pengőben, 
Pécs Baranyai Központ Takarék- 
pénztárral szemben 2570 pen
gőben állapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Németbóly községhá
zánál megtartására

1937. évi január hó 15. 
napjának délelőtt 9 óraját 

tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 LX. t. c. 150. §-a értei
ben a következőkben állapítja
meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
és pedig a házadó alá eső in
gatlant a kikiáltási ár felénél, 
egyéb ingatlant a kikiáltási ár 
kéthatmadanál alacsonyabban 
eladni nem lehet. 1908 : XLI. 
t. c. 26 §.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10J u- 
a, amelyet magasabb ígéret 
esetén ugyanannyi °/u-ára kell ki
egészíteni.

Mohács, 1936. évi augusztus 
hó 4. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
D á rd a i Ferenc

k ia d ó .

A k t  olcsón jól akar vásárolni, tekintse meg dúsan 

felszerelt raktárunkat, ahol mindennemű órák 
ékszerek és szemüvegek kaphatók. Órajavitás, 
jótállás mellett. Szives pártfogást kér:

S z í v ó s  é s  K H lcr ó r á s
»1 o  l i  ú  c  m , I& i r ú ly -  u c c u  „z .t iiu .
Arany, ezüst beváltás legmagasabb napi áron.

ÜL

FIGYELEM!

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

T O R I ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

I *  i í  IB C N i  3 N I I  »  1
ti 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.

3 E~3I - 1 . U E

ÜJ
J

H e ti e lő jegyzési-, fa li-, házi-, tá rc a - és 
zsebnap tá rak

1937. é v r e
nagy választékban kaphatók 

FRIDRICH OSZKÁR
k ö n y v -  és  p a p i r k e r e s k e d é s é b e n  

M o h á c s

Eladó
vadászfegyver

1 darab 5 lövetű 16 as Brauning 
fegyver sörétes.Cím a kiadóhivatalban.

Fiad árak: a szerdal : 
heti piacon

Bnza — 18.— p
Zab — — 14.60 P
Rozs — 14 60 P
Árpa — — 18.— P
Tengeri m. 9.— P
Tengert csöves 6.50 P 
Bab -  — 25__P

t r . i t u a n m i

Eladó 
sürgősen
a Hunyadi János utca 24 
sz. ház, három szoba 
mellékhelyiség Jós gazda
sági épületekkel, továbbá

I
a Barátok mehese Karo- 
sica dűlőben 2200D-ÖI 
szántóföld. B ő v e b b e t:  
fó á k ó  F e r e n c  

tulajd nosnál.

Legjobb és legolcsóbb 
tüzelőanyag a

TATAI
sajtolt

KOKSZ

Fütsünk-fözzünk tatai 
sajtolt koksszal 1

TATA 1
tojás szén

TATAI
dió szénDOROG-TOKODI

darabos siónM é sz -C e m e n t
T a r já n  J e n ő n é l

TELEFÓN 58.

•Az -VCrJ&ai1 Telefon aparátns
eladd. Cím a kiaddhiiatalbaLE L ÍU R P Ü L

Diindeafajta világítás tiU A D D I N
petróleumgáz lám pa  
fényével szemben

Kapható: Kramer Antal Fiai cégnél 
Mohácson.
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Ej

I
III

NÉVJEGYEK
ízlésesen, olcsón és gyorsan készülnek

FRIDRICH OSZKÁR
könyvnyomdájában.

Frldrlch Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

J
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