
A gazdák nagygyűlése.
A vasárnapi gazdagyülés 

sok értékes megfigyelésre és 
érdekes tanulságra adott al
kalmat. A magyar nemzet 
gerirce, oszlopa a gazdakö
zönség hozta össze panaszait 
és kívánságait és tárta az 
ország közvéleménye és fe
lelős kormánya elé.

Az a mód, ahogyan ezt 
tette, az önfegyelemnek az a 
nagyszerű megnyilvánulása, 
amelyet a gyűlés egész fo
lyama alatt tanúsított a gaz
datábor, valami imponáló ős
erőt mutatott, amely a baj
ban megacélozódott önura
lommal tartja rendben min
den idegét, nem engedi át 
magát a keserűségnek az ész 
határán túl.

A felszólalók sokszor hasz
náltak súlyos, komor hango
kat. Sokszor éreztük a sza
vak fátyolén túl a bajokat 
tengernyi mélységükkel, lát
tuk a barázdás arcokon a 
munka, a küzdelem nyomait, 
láttuk az összeszoritott tó
gákon, hogy sok talán még 
nagyobb keserűség marad az 
ajkak mögött és a keblünkre 
szerettünk volna ölelni min
den egyes gazdát külön, 
amikor panaszai feltárásában 
méltóságosan komolyak, hig
gadtak maradtak.

Ez a kép, amit ott alkot
tunk ismételten a magyar 
gazdáról bizonyítja, hogy ez 
a tömeg nemcsak megérett 
arra, hogy a politikában sú
lya, tekintélye és hatalma 
legyen, hanem méltóképen 
is használná fel tömegeinek í 
erejét. Ezt a tömeget nem I 
kell félteni a szélsőségek lé- 
ekromboló szemfényveszté
seitől, valami ősösztönnel ker
geti el magától.

Nem kell félteni, de sze
retni kell. Megértéssel, együtt
érzéssel kell lehajolni hozzá 
és zárkozott szivében meg
keresni a bajoka t és minden 
becsületes eszközzel crvc- 
solni, gyógyítani.

A magyar gazda tengernyi

baját, sok jogos panaszát és 
és keserűségét a magyar kor
mány is teljes egészében 
megérezte. Kinyitotta ezen a 
gyűlésen a panaszok meg
duzzadt folyójának zsilipjét, 
hogy előtörjön, hogy lega
lább a lelkűk megkönnyeb
büljön, hogy kipanaszkcdhas- 
sak magukat. Mayer János 
földmivelésügyi miniszter az 
agrár csoport képviselőivel 
majd teljes számban jelent 
meg és minden felszólalót 
az idő rövidsége dacára is 

i teljesen meg akart hallgatni 
! és türelemmel ült négy óra 

hosszat, mig az összes fel
szólalók elmondtak mondták 
mondanivalójukat.

Amikor elnéztük, amint 
csendesen jegyezgette a fel
szólalásokat egy igen érde
kes embertípust láttunk benne. 
A magyar gazda vonásait, 
valami öntudatos, magabizó 
fejet ’áttunk. amely azonban 
tengernyi érző, látó ideggel 
van telítve s minden jajra, 
minden kimondott, vagy csak 
megsejtett panaszra megmoz
dul* és együtt érzett a szen- 

j védőkkel, együtt sajgót a 
panaszkodókkal. Érzi, hogy 

í ennek a méltóságos, de ret
tenetes sok bajjal küzdő leg- 
magyarabb tömegnek ő a ve
zére, tőle várják a jobb jö
vőt, de érezte azt is, hogy 
ezeken a bajokon egyedül ő 
nem segíthet, hiszen azok 
forrásai szét vannak szórva 
Trianontól kezdve az egész 
európai és tengerentúli vál
ságon. Talán azért oly túl
ságosan komoly a tekintete, 
talán azért nem láttunk egy 
mosolyt végigsuhanni az ar
cán s néha úgy éreztük, 
mintha ennek a méltóságosan 
komoly, sok bajtól telitett 
magyar gazdatömegnek é’ő 
tükre lenne.

Beszéde, amely mirden, 
legkisebb részletet sem ha
gyott figyelmen kívül, amely 
a legegyszerűbb kisgazda 
ösztönös jajszaxát épugy fi

gyelemre méltatta, mint a ta
nultabb gazdavezető szavait, 
visszatükrözte lelkét. Sehol 
egy demagóg igére!, sehol 
egy frázis, sehol egy költői 
hasonlat sem, hanem állása 
méltóságával boncolgatta a 
bajokat, s amikor hangsú
lyozta, hogy ezek a bajok 
mind ismeretesek, csak azok 
segítését Ígérte, amelyeket 
segíteni módjában, van Az or- 
vosjájdalnrat okozó, de mégis

Mihálfiy Vilmos a Mohács— bátaszéki vasút és 
a mohácsi dunai hid megépítését sürgette az 

országgyűlésen.
Országos és nemzetközi érdekek követelik a bátaszéki vasút 
kiépítését. —  Képviselőnk felszólalásai ráterelték két legégetőbb 
problémánk megoldására a kormány és az ország figye lm ét

A fővárosi és a pécsi lapok 
röviden megemlékeztek arról, hogy 
M ih á lffy  Vilmos országgyűlési 
képviselőnk kedden és szerdán 
felszólalt az országgyűlésen s 
kedden

a Mchács—bátaszéki va
sút kiépítésének nagy fon
tosságára, szerdán pedig 
a mohácsi dunai hid meg
valósításának nagy prob
lémájára hívta fel kor

mány figyelmét.
Miután mindkét kérdés állan

dóan fogla koztatja a mohácsi 
kövéleményt és olyannyira fontos 
érdekeink fűződnek ezek megva
lósításához táviratilag kértük kép
viselőnket, hogy a beszéd teljes 
szövegét juttassa el.

Pénteken reggel kaptuk meg a 
két beszéd gyorsírói szövegét, 
amelyet az alábbiakban közlünk:

M ih á lf f i V ilm os:

T. Képviselőház I
A kereskedelemügyi tárcánál, 

de azt megelőzőleg is interpelláció 
alakjában sokan szólották hozzá 
az útépítéshez. Én is fontos köz
lekedési kérésről, nevezetesen va
sútépítési kérdésről óhajtok né
hány szót szólani. A vasútépítés 
az összeomlás óta általában szü
netei. Itt is, mint sok más kívá
natos beruházásnál, az anyagi 
eszközök hiánya az, amely nem 
ergedi meg, hegy ilyen, bár na
gyobb fontosságú, de több költ- 
séggel járó kiadások eszközöl
tessenek.

| gyógyító bonckésével tárta 
fel a sok betegséget és ez a 
beszéd megkoronázta az 
egész gyűlés hangulatát, mert 
megyőzte az embereket, hogy 
a kormány dolgozik, küzd 
és tenni fog mindent, amit 
erejétől kívánni lehet.

Örültünk, hogy végighall
gattuk, mert a gazdák vezé
rétől még sokat várunk a 
jobb jövő előkészítéséé mun
kájából.

Ha végig nézzük Magyaror
szág vasúti térképét, azt látjuk, 

j hogy bizonyos helyekre csak 
óriási kerülőkkel lehet eljutni, hol
ott ha egyes pontok vasúttal 

, össze volnának kötve, ez nem
csak gazdasági, nemcsak belső 
érdek, hanem bizonyos nemzet
közi érdekek szempontjából is 

i hasznos volna. En most csak a 
i kerületemben lévő vasúti hálózat- 
I ról óhajtok néhány szót mondani.

Ha valaki Mohácsról Bu
dapestre akar jutni, óri
ási kerülőt kell tennie, a 
Mohács — Villány — Pécs 
— Dombóvár és Budapsst 
útvonalon 110 kilométer
rel, ismétlem tlO tkilómé- 
terrel több utat kell meg
tenni, mint kellene akkor, 
ha a Mohács— bátajzékí 
pontokat összekötnék, pe
dig itt csak 18 kilométer 
hosszú vonalról lenne szó,

— Ennek a vasútvonalnak ki
építése már 1913-ban folyamat
ban lett téve. A vasútépítés elő
munkálatai el is kezdődtek, meg- 

j történt a vasúti bejárás, ki is ad
ták a vasútépítési tervet egy cég
nek, hogy fogjon hozzá a vasút 
építéséhez. Ekkor azonban bizo
nyos érdekeltség részéről még 
egyes kívánalmak terjesztettek 
elő. Az akkori pénzügyminiszté
rium azonban ezt a közel 
1.200 000 koronába kerülő hoz- 

| zájárulást nem adta meg. A va- 
i sutépitési programm akkor pár 
1 hónapig szünetelt. Az akkori pénz-
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ügyminiszter, Teleszky János volt 
az, aki nem volt hajlandó ezt az 
1.200 000 koronás többletet a ke
reskedelmi tárca rendelkezésére 
bocsátani. Jött a világháború. En
nek a fontos vasútnak az építése, 
amely lefelé Eszék felé kötötte 
volna össze a két pontot, meg
akadt. A háború kitörése alkal
mával azután hajlandó lett volna 
az akkori pénzügyminiszter ur a 
többletet megadni, de a vállalko
zónak már nem volt módjában 
ugyanazon költségvetés alapján 
megépíteni ezt a vasutat, mert a 
háború, a munkahiány ezeket a 
költségeket meglehetős nagy mérv
ben emelték.

Mohács városa, de nemcsak 
Mohács városa, hanem Bácsbod- 
rog vármegye, Tolna vármegye 
és maga Baranya vármegye is 
most már ismételten előtérbe 
hozták ennek a vasútvonalnak 
kérdését. Meg is indult az eljárás, 
nevezetesen a vármegyek a kor
mányhoz fordultak aziránt, hogy I 
ezt a 18 kilométer hosszú vasú 
tat, amelynek építési költsége 
alig terjedne többre mint, 312—4 
millió pengő, építse ki.

Ez nem csak belső gaz
dasági érdek, nemcsak a 
belső közlekedést moz- 1 
d tja elő, hanem nagy- 1 
fontosságú nemzetközi j 
köziekedesi erdek is. Ne
vezetesen Eszek fele az | 
az utat nagy mértekben J 
megrövidítené ez a vasút, I 
körülbelül 90 kilométerrel 
ennyivel kevesebb utat | 
kellene megtenniük az 
Eszékre utazóknak és a 
lefelé Szerbiába közleke

dőknek.
De nemcsak a személyforgalom, 

hanem a teherforgalom is elő
nyösen élvezhetné ezt a rövidebb I 
utat. Ez oly fontos vonal a nem- | 
zetközi forgalomban is, hogy a 
kormány is minden esetre súlyt 
fog helyezni ennek a vasútnak , 
kiépítésére.

Búd  János kereskedelmi 
miniszter ur nemrégiben 
kijelentést is tett arra vo
natkozólag, hogy a va
sútépítési programúinál 
elsősorban ennek a vas
útnak kiépítését fogja 

előtérbe helyezni 
Amint említettem, nem olyan 

óriási ennek a költsége, ez a 
vonal mintegy három és fél, 
négy millió pengőbe kerülne. Most 
—  amint hallottam —  tervbe 
van véve egy vasúti beruházási 
kölcsön felvétele, amelyből a 
megrongált vasúti pályatesteket és 
vasúti szerelvényeket hoznának 
rendbe. Ebből az óriási összeg
ből talán ki lehetne hasítani bi
zonyos összegeket egyes nagyobb 
fontosságú vasútvonalaknak k i
építésére. Én ajánlanám az igen t, 
kereskedemügyi minisztériumnak, 
hogy egyes kisebb, 19—20 kiló- ! 
méteres vasúti vonalaknak kiépí
tését vegye tervbe. Ha most eb- | 
ben a költségvetési évben nem 
lehetne ezt megvalósítani, vagy 
nem lehetne beilleszteni ezeket a 
kiadásokat az említett vasúti be
ruházási kölcsön keretébe, talán 
a jövő évre venné fel programm- 
jába ezeknek a rövidebb vasút- I 
vonalaknak kiépítését.

— Ezzel a mohács—bátaszéki 
vasúttal kapcsolatosan vagyok 
bátor telhivni az igen t. keres- j

kedelmi kormány figyelmét egy 
az Országos Mezőgazdasági Köz
lönyben megjelent cikkre, amely
ben arról van szó, hogy a mo
hács—pécsi vasutat annak idején, 
amikor építették, 90 évre bocsá- 

' tottók át a Dunagőzhajózási Tár
saság használatába. Akkor t. i. 
az államnak nem állt rendelkezé
sére elegendő anyagi erő arra, 

1 hogy ezt a vasutat kiépítse, a 
Dunagőzhajózási Társaság épi- 

I tette meg azzal, hogy 90 esz- 
j tendő múlva ez a vasút az állam 
j tulajdonába megy át a bevételek 

eddig természetesen a mohács— 
i pécsi vasutat illetik A 90 évből 

most még 19 év van hátra. Igen 
j ám, de amint mindenki tudja, a 

budapest— eszéki vonat bizonyos 
részén a Dunagőzhajózási Társa
ság tulajdonában, illetve hasz
nálatában lévő vonalon megy át 
és itt peage címén az állam kö
rülbelül 3 millió pengővel tarto
zik már Mohács Pécsi vasútnak, 
ami meglehetősen nagy összeg. 
Ezeket a peage cimén felmerülő 
költségeket az államvasut továbbra 
is fizetni tartozik, ha vonaiat meg 
ne n váltja.

A Mohács-pécsi vasútnak meg
váltásává), illetőleg átvételével ez 
a vasútvonal is korlátlan állami 
vonallá válna. Most már ebből 
az következnék, hogy itt bizo
nyos tarifális kérdések eltüntetése 
is beállana. A teher és csomag 
szállításnál ugyanis az a helyzet, 
hogy a Budapestről Mohácsra 
érkező szállitmánvok tarifája 
Üszögnél megtörik. Üszögnél ú j
ból kezdődik a tarifaszámítás. Így 
ezek a szállítmányok meglehető
sen drágán erkeznek Mohácsra. 
Itt is az az általános panasz, 
amely a vicinális vasutaknál álta
lában előfordul, hogy t. i. a ta
rifák megszakadása óriási mérték
ben terheli a szállításokat.

Azt vagyok bátor tehát kérni 
az igen t. kereskedelemügyi kor
mánytól, hogy amennyiben ebbe 
a felveendő vasúti beruházási 
kölcsönbe ezeket a csekélyebb 
építési költségeket be lehetne állí
tani, úgy a rövidebb vasútvonala
kat, amelyek egyes közelálló pon
tokat kötnek össze, mielőbb épít
tesse ki, már t. i. olyanokat, ame
lyek nemcsak helyi gazdasági ér
dekeket, hanem fontos nemzet
közi összeköttetéseket is szolgál
nak.

Ezt voltam bátor a vasútépítés
sel kapcsolatban és a helyi érde
kek szempontjából előterjeszteni. 
(Helyeslés a Joboldalon.)

A szerdai ülésen a következő
ket mondotta képviselőnk: 

M ih á lffy  Vilmos:
T. Képviselőházi

Tegnapi beszédemben volt 
szerencsém a kereskedelemügyi 
kormány figyelmét felhívni a Mo
hács—-bátaszéki vasút építésére. 
Ez a vasútvonal, amint azt teg
nap említettem, mintegy 18 kilo
méter hosszúságú lenne és a 
Budapest— mohácsi utat 110 k ilo 
méterrel rövidítené meg, az Eszék- 
felé vezető utat pedig 90 kilo 
méterrel. A Mohács—Bátaszék 
vasútvonal mellett több nagy 
község fekszik. Nevezetesen ott 
van Dunaszekcső község, amely
nek 7500 lakosa van, továbbá 
ott van Lánycsók község, amely
nek 2400 lakosa van, azután 
Tolna vármegye területén szintén

több nagy község fekszik. A kö- 
ségek csak körülbelül 15—20 
kilométernyi utat téve juthatnak 
a legközelebbi vasútállomáshoz.

Most egy másik fontos kér
désre óhajtom az igen t. keres
kedelemügyi kormány figyelmét 
felhívni. Ott fekszik Moháccsal 
szemben a 60 000 holdnyi terü
letű mohácsi sziget, az úgyneve
zett Margittasziget. Ez az első- 
osztályú dús termésű föld. En
nek a 60.000 holdnyi mohácsi 
szigetnek tulajdonképen semmiféle 
közlekedési eszköze nincs. Nincs 
hídja sem. A hidtervet már évek
kel ezelőtt elkészítették. A hid 
költsége körülbelül 3 és fél millió 
pengőre rúg.

Hogyan történik a mohácsi 
szigettel a közlekedés? Egysze- 

I rüen gőzvontatóval, komppal 
j történik. A mohácsi szigeten lévő 
í földbirtok tulajdonosok nagyobb- 
1 részt Mohács területén laknak, 
i úgy, hogy naponkint 3 —400
[ kocsi kénytelen átmenni és ugyan- 
i annyi kocsi kénytelen visz- 
! szajönni. Három négy órakor haj

nalban mennek a monács i gazdák 
a Dunaparira, itt az átkelés olyan 
lassan megy, hogy a legutolsó 
kocsi néha 10 órakor ér at a 
mohácsi szigetre. Hogy ezek a 
kocsik megint visszajöhessenek 
este 10 vagy 11 órára, vagy a 
gazda megint visszahozhassa az 
adatait, már délután 4 órakor 

I kell elindulni földjéről a gazdanak 
a révhez, hogy azután a legutolsó 
kocsi néha csak 10— 11 órara

! érjen át.
Tessek számítani, hogy 
ez a gazdáknak mennyi 
időveszteséget jelent. Úgy 
hogy ott csak kapkodva 
tudják elvégezni ezen a 
kiválóan termékeny földön 
a mezei munkát.

— Eelhivom azonkívül a keres
kedelemügyi miniszter ur figyel
mét arra is, hogy a jégzajlás 

I idején a mohácsi szigetre átmenni 
teljes lehetetlenség. Tavaly is 
négy hétig tartott a jégzajlás, 
négy hétig sem oda, sem vissza
a gazdák nem közlekedhettek.

Ez tehát olyan rettenetes 
gazdasági állapot, hogy 
végre vaiahára mégis se
gíteni kell.

Mohács városa saját erejéből 
ezt a hidat megépíteni nem tudja. 
Azon gondolkodott Mohács váro
sa, hogy egyelőre, miután a 3 
és fél millió pengő költséggel járó 
stabil vashidat megépíteni nem 
tudja és az állam sincs abban a 
helyzetben, hogy ezt a hidat meg
építse egyelőre ponton híddal se
gítse. A szakértők azonban a 
ponton htd beállítását teljesen 
lehetetlennek jelzik és Mohács 
város kérelmét a kereskedelem
ügyi miniszter ur el is utasította. 
A pontonhidnál ugyanis az alul
ról és felülről jövő hajók érkezé
sekor a hidat ki kellene nyitni. 
Olyan sok hajó érkezik Mohácson 
keresztül lefelé, valamint felfelé, 
hogy a hídnak majdnem egész 
nap nyitva kellene lenni, annyira, 
hogy alig maradna a közlekedésre 
naponkint egy vagy két óra. É j
jel pedig a trianoni szerződés ér
telmében ennek a vasúti hídnak 
állandóan nyitva kellene lenni. 
Másrészt azonban azért is lehe
tetlen ennek a pontonodnak a 
felállítása, mert a Dunán erős

szelek járnak, úgy hogy még 
gőzerővel sem volnának képesek 
a pontonhidat középen kinyitni 
igy a közlekedést ez a körül- 
mény lehetetlenné teszi

Arra kérem az igen t 
államtitkár urat, méltóz-' 
tassék megfontolás tár
gyává tenni, hogy netn 
volna-e valami módot 
valaminő megtakarítások’ 
bál ennek a hídnak meg
építésére j lehetőség. i5. 
métlem, mezőgazdasági 
kulturális és egészség’, 
ügyi szempontból ez nagy. 
fontosságú kérdés. Mert 
ha ott orvost akarnak 
ha patikába akarnak men
ni, óraszámra kell vára
kozni, mig az a komp 
átmegy a Dunán, óra
számra kell várakozni 
smig megint visszamegy, 
ez tehát egy lehetetlen 
állapot itt az ország szi
vében,— hogy egy 60.000 
holdnyi területet teljesen 
elzárjanak. —  Ismételten 
kérem tehát a kereske- 
delmi kormányt, méltóz- 
tassék erre nagyobb gon
dot fordítani, és amint 
lehető lesz, ennek a híd
nak kiépítését elősegíteni.

Mohács város ma oly szegény 
hogy ennek a hídnak kiépítését a 
saját erejeből megvalósítani nem 
tudja. Nem kell itt egy díszes 
budapesti hid, itt a legegyszerűbb 
közlekedési hid is segít a bajon, 
ismétlem, a legdrágább h’d, ame
lyet terveztek 3 és fél millió pen
gőbe kerülne. Azt hiszem, hogy 
ebből az összegből is lehetne még 
valamit leszállítani, és eképen le
hetővé tenni a felépítést. Az ér
dekeltség minden bizonnyal va
lami csekély összeggel hozzájá
rulna a hid építéséhez, vagy eset
leg hosszabb annuitással lehetne 
ezt a kérdést megoldani, de mind
ezt Mohács a maga erejéből nem 
tudja megcsinálni. Kérem tehát 
az igen tisztelt államtitkár urat, 
méltóztassék erre vonatkozólag is 
a kereskedelemügyi minisztérium 
illetékes osztályaival megindítani 
a tárgyalást, hogy ezen az ős
időkből származó bajon valaho- 
hogyan segíteni lehessen.
awtoocfleMocoecoecoaaBtoaananto)

A mezőgazdasági vál
ság sürgős orvoslását 
kérték a pécsi gyűlésen.
A fa lu  n é p e  a ny iltszavazá- 
sos re n d s z e r  m e g szü n te té sé t 
k é ri. E z e r  e m b e r  a  nagygyű
lé sen . M a y er m in is z te r  majd 
e g y  ó ra  h a s sz a á  beszélt.

A baranyavármegyei kisgazda- 
párt vasárnap délelőtt Pécsett 
a Budai Külvárosi Katolikus Kör 
udvarán népes nagygyűlést tartott 
amelyen közel ezer gazda vett 
részt. A gyűlésen megjelent Mayer 
János földmivelésügyi miniszter, 
kíséretében az agrárcsoport kép
viselőivel. Mihálffy Vilmos kép
viselőnk még előző nap érkezett 
és szintén résztvett a gyűlésen. 
A vármegye előkelőségei élükön 
vitéz Keresztes-Fiscker Ferenc 
főispánnal, az alispánnal nagy 
számmal jelentek meg. Olt láttuk 
a baranyai képviselőket is teljes 
számban s mindazokat, akik >
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gazdák ügyei iránt érdeklődnek. 
S Mohácsról Schmidt Lajos, 
Varga Pál és felelős szerkesz
tőnk vettek részt a gyűlésen.

Tíz órakor Patacsi Dénes ny. 
íltamtitkár, országgyűlési képvi
selő nyitotta meg a gyűlést, üd
vözölte a megjelent Mayer János 
minisztert, képviselőket, a vár
megye vezetőségét. Megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, hogy 

amikor a kisgazdák sor
suk jav ítására , a mező- 
gazdasági válság meg
oldására törekednek, 
valamennyi társadalm i 
osztály érdekében is cse
lekszenek s nem céljuk 
osztá lypolitikát fo ly ta tn i.

Ismerteti a baranyamegyei kis
gazdapárt muitját, amelynek mű
ködése járult hozzá, hogy ez a 
vármegye a szerb megszállás 
alatt magyar maradt. Elsőnek 
mondotta ki annak idején Ooss- 
mami Márton alelnök javaslatára, 
hogy ezer évig magyar volt és 
az is akar maradni.

A kisgazdapárt volt 
az alapja a m ai egységes 
pártnak, a kisgazdák 
demokráciája m indenkit 
felemelni akar és nem 
óhajtja a fennlevőket 
le rángatn i a porba.

Ezután M ihalics  M ihály dr. a 
Kisgazdák Lapja szerkesztője is
mertette a kisgazdapárt szervez
kedését s kiemelte, hogy Bara
nyában ma már 302 községben 
van kisgazdapárti szervezet.

Ezután Patacsi Dénes olvasta 
fel a párt határozati javas
latát, amely sorra veszi a kis 
gazda társadalom panaszait és 
kívánságait. 22 pontban foglalták 
össze ezeket s a javaslat felöleli 
a kartelek visszaéléseitől kezdve 
. politikai és gazdasági bajok 
egész sokaságának orvoslását.

Tóth Kálmán vármegyei al
elnök á lőtt fel ezután szólásra 
és csatlakozik a határozati javas
latban foglaltakhoz, majd kitérve 
a titkos szavazás követelésére 
megállapítja, hogy

a fa lu  népe sértőnek 
ta rtja  magára nézve a 
nyílt választásos rend
szert. Követeli a magyar 
mezőgazdaság fokozot 
tabb védelmét, mert a 

fa lu  után meghal a vá 
ros is.

Patacsi Dénes indítványára a 
nagygyűlés táviratban üdvözölte 
Horthy M iklós kormányzót és 
Bethlen István gróf miniszter- 
elnököt.

Ezután sorra kerültek a k ikü l
döttek felszólalásai Czövek Jenő, 
Lörincz Mihály, M iháli Mihály, 
Nagy Ferenc szólalnak fel. U tóbbi 
szintén követeli a titkos válasz
tójogot, majd

arra kéri a jelenlevő

hogy a kormány hatvan 
napon belül adjon meg
nyugtató választ a ha
tá rozati javaslatra, mert 
a fa lu  népének türelme 
elfogyott.

A falu népe m indig hűséges 
támogatója volt a kormány építő 
politikájának s megérdemli, hogy 
segítsenek a sorsán.

M üller Dezső, Schneider Jó
zsef (Némelbóly) következtek. 
U tóbbi hatásos szavakkal jelenti 
be a németajkú kisgazdák részé
ről, hogy a magyar érzésben, a 
magyar jövő kiépítésében m indig 
együtt vannak és lesznek magyar- 
ajkú kisgazdatársaikkal.

Hatásos beszédet mondott 
Oossmann Márton v. nemzet
gyűlési képviselő, a párt alelnöke, 
akit élénken megéljeneztek. Be
szélt még Gyanó Sándor, Szeli 
János és Szolga József, majd

állandó éljenzés közben 
M ayer miniszter á llo tt 
fe l  a szónoki emelvényre.

Mayer miniszter majd egy óra 
hosszat beszélt és sorra vette a 
panaszokat. Hangsúlyozza, hogy 

a kormány érzi a súlyos 
állapotokat, de minden 
jószándéka ellenére sem 
tud  az összes bajokon 
segíteni, mert azok leg
nagyobb kutforrása T ria 
non. Elfogadja a hatá
roza ti javas la t minden 
pontját, mert azokban 
egy sincs, amelyet meg 
nem kellene valósítani.

Nem Ígérheti azonban, hogy 
hatvan napon beiül, m int egyik 
szónok kérte, hiszen ebben a 
javaslatban annyi nagyhorderejű 
kérdés van. amelyeket csak hosz- 
szas tárgyalások, komoly meg
fontolások után lehet megvaló
sítani.

Kitér a kartell kérdésre, a vám- 
revizióra, a hosszúlejáratú hitelre, 
majd ismerteti a kormány mun- 
kaprogrammját a terményértéke- 
sités megszervezésére vonatko
zólag.

A gazdasági krach 
ma világjelenség, amely 
Amerikából kiindulva  
érezteti hazánkban is 
hatását. Negyedmilliárd  
pengőt kö ltö tt öt év a la tt 
az állam a mezőgazda
ság fejlesztésére, hogy 
segítsen a mezőgazda
ságon.

Mayer miniszter nagyszabású 
beszéde megnyugtatóan hatott a 
gazdaközönségre s beszéde el
hangzása ulán percekig tapsolták.

A képviselők közül felszólalt 
Rubinek István dr., Szabó Sán
dor, Csizmadia András, Maday 
Gyula, majd Szabó József kis- 
harsányi gazda saját költeményét 
szavalta el nagyatádi Szabó lst-

Délután fél 3 órakor közös 
ebéd vo lta  Pannónia szálló nagy
termében, amelyen vitéz Keresz
tes-Fischer Ferenc dr. főispán a 
kormányzóra mondotta az első 
felköszöntőt. Nagyatádi Szabó 
István emlékére serleggel a ke
zében Patacsi Dénes mondott 
lendületes beszédet, majd Mayer 
János szólalt fel. Simon Dénes 
a vendégeket köszöntötte fel.

A miniszter és a képviselő ven
dégek a délutáni gyorssal utaz
tak el.

X X X X x x x x x x x x

Hét városon kereszti]!.
—  A mohácsi á ll. polgári 

fiú iskola kirándulása. —

Vasárnap, május hó 11-én este 
felkerekedett egy 26 főből álló 
csapat, hogy elmenjen világot 
látni Világot látni, olyan világot, 
amelynek minden rögét, minden 
tégláját magyar szivek, magyar 
karok dolgozták oly szépre, meg
nézni valóra, hogy a fiatal lélek 
szépséget, örömet, munkára való 
készséget, egyszóval példát talál
jon benne. Mielőtt elindultunk 
sokat vártunk ettől az ú ttó l; mi
dőn megjöttünk termékeny csa
lódás élt a lelkűnkben, mert az 
örömnek s a magyar keserűség
nek oly okai adtak élményt a 
szivünknek, amit elképzelni csak 
szürkén lehet, de ami átélve: 
dagadó öröm és véres fájdalom.

Keszthely, a „magyar tenger" 
eme bájos városa volt az első 
célja utunknak. Megmutatni a 
gyermeknek a Balatont, egyike 
a legkedvesebb feladatoknak. 
Amint a mohácsi fiú  a rendezet
len Dunához szokott szemmel 
rábámul erre a panorámára, vé- 
gigborsódzik belsején az öröm 
és csak akkor tud elmerülni az 
eleven bámészkodásba, amikor 
föltárjuk előtte a Balaton ezernyi 
titkát, báját, hegyeinek messze 
visszanyúló történetét, vizének 
csacsogó csevegését és háborgó 
haragját. Lélekemelő végignézni 
ennek a nagyszerű tónak a part
ján : Olyan hely lesz ez néhány 
évtized múlva, melynek párját 
messze földön kell keresni A 
Balaton vize még hideg volt — 
bár fürdeni már nem egy ember 
szokott, — a fürdés azonban 
mégsem maradt el, mert Hévíz 
gyógyvize befogadta a mohácsi 
fiúkat, hogy megpróbálhassák: 
mennyit ér a mohácsi úszóvirtus. 
Nem lehet mindazt elsorolni, 
amit láttunk, de mindenkinek a 
szivén-száján egy gondolat tola
kodott elő: Jó volna még itt 
maradni!

H ivott azonban Nyugat-Ma- 
gyarország. Hétfőn este Szombat 
helyen kötöttek ki a kirándulók, 
ahol Lomoschitz Károly poig. isk.

igazgató páratlan kedvessége és 
nagyszerű szervezőképessége 
folytán minden gyerek egyik 
szombathelyi pajtásának szülei
nél töltötte az éjszakát. U tón 
lenni, idegenben járni s ugyan
akkor a család meleg szeretetét 
is élvezni, aki ezt megrendezte 
csak áldott nevű ember lehet! 
Szombathelyen országunk egyik 
legmodernebben rendezett s épí
tett városát ismertük meg. Utca
rendezése, terei, épületei, kórháza, 
múzeuma, gyárai, előkertes villái, 
munkásházai annyira példásak 
és előnyeik annyira szemlélete
sek, hogy mintájukon nevelődve 
a tanulók kritikái is megszívle
lendők lehetnek, ha itthon erről, 
vagy arról felvilágosítást adnak.

Szombathelyről kedden délután 
a „magyar Grácba" Kőszegre 
rándultunk ki, ahol Zoltán  Géza 
az ottani tanítóképző igazgatója, 
meg a mohácsi származású tani- 
tónövendékek fogadták utóbbiak 
gyönyörű erdei gyöngyvirág
csokorral kedveskedtek a veze
tőknek. A csendes, patinás 
város utcáin nem annyira az 
emberek, m int inkább az emlékek 
lebegnek, hogy kellemes kísér
letként felverjék éjjel nappal a 
halk pihenést. A friss élet inkább 
a hegyek között van, ahol a k i
rándulók sátorfáival, cserkészek 
keresztjeivel gyakorta lehet talál
kozni. A Hétforrásnál pihentünk 
meg, a fiuk mind a hét vezér 
kutjából gyűjtöttek egy pohárra 
valót, hogy szomjukat oltsák.

Szerdán Győrbe érkeztünk. 
G yőr városában a lüktető életen 
s a pompás épületein kívül, ami 
legerősebben megkapja az em
bert az, hogy ezt a helyet bátran 
lehetne a „hidak és emléktáblák 
városának" elnevezni. Érdekesség 
épületeinek egész során ott dí
szeleg az emléktábla, mert ez 
a város falai között tudta Napó
leontól kezdve Gárdonyi Gézáig 
a nagynevű emberek egész sorát. 
Kecses hidal pedig irigységet 
keltettek a mohácsi fiukban, 
m ondván: Egyet bátran haza 
vihetnénk, itt észre se vennék, 
hogy hiányzik, nálunk pedig 
mennyire kellene!

Gyorsan pergett az idő, gyor
san fogyik a helyem s igy gyor
san kell tovább futni az emléke
ken : Komáromon, ahol véresen 
lángolt a harag s megalázottság 
érzete a fiukban, m ikor látták a 
gyönyörű komáromi hid másik 
végén Nagy Komáromot, ahol a 
cseh rablók uralkodnak. Ha a 
fiúktól függött volna ma már 
magyar zászló legene az ősi vá
roson, mert váltig mondogattáks 
— Tanár úr menjünk át, k ip isz
káljuk a zsebrák csordát . . . !

És végig a Duna mentén? 
határ! Lelket-fogóbb élménye a 
kirándulásnak ennél nem volt.

Ugy-e Ön is m egunta m ár
mentesít, mert bekapcsolása úgy történik, akár a villanyvasalóó. D e  n e m  tu

Cseréli© be VESZTER60MBI-nál!
H a llg a s s a  m eg  »  le g ú ja b b  V E S Z T E R G O M B I k é s zü lé k  
■ ................ á llo m á s o k  v é te le

a reiepsKKei vaio o.-okos Da|ioaast es szeretne 
egy hálózati készüléket, mely minden gondtól 

tu d ja , m it  c s in á ljo n  r é g i k é s z ü lé k é v e l?  

A legmagasabb árért átveszi és kicseréli 
hálózatira, melyre egy évi garanciát vállal 

k é s z ü lé k e t!  Semmi hálózati bugás ninc3, gyönyört)
hang, UlszeiM kivitel! K Ü H ö ld i á llo m á s o k  velele VESZTERGOMBi rádió Vállalat 
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Száz prédikációnál, irredenta vers
nél égetőbb, dúhösitőbb ezt látni 
s véres valósággá vált a fiukban: 
Nem, nem, soha! .  . .

Esztergomba voltunk csütör
tökön, Fent voltunk a „magyar 
Sion“ tetején, hogy az egyház 
alkotásainak egyik legszebb cso
dáját megbámuljuk. Itt is talál
koztunk egy nagyszerű emberrel 
Neményi Károly el. isk. igazgató
val, aki úgy az előkészítésben, 
m int a kivitelben aranyos, bájos 
vezetőnk volt. Esztergomból ha
jón utaztunk Budapestre pénte
ken hajnalban, hogy elmereng
jünk a természet kitünően össze
válogatott szépségéin.

Az utolsó napra jutott B uda
pest, a Vár, Parlament, Szabad 
ságtér, Hősök emlékműve, Mille- 
niumi emlék stb. na meg utolsó 
szórakozásul az Állatkert és A n 
golpark.

Szombaton reggel érkeztünk 
meg teljes épségben, üres zseb
bel, tarisznyával, de lelkünk és 
szivünk hátizsákjában egy életre 
való emléket hozva . .  .

A kirándulást Németh Gizella 
és Kecskés Lajos tanárok vezették. 

   (k. I.)

A Szinpartoló Egyesület közli:
Újból felkérjük tagjainkat, hogy 

hátralékos nyugtájukat lehetőleg 
e hó végéig kiváltani szívesked
jenek, iiogy az igazoló jegyek 
kiadása akadályba ne ütközzön.

Figyelmeztetjük a közönséget, 
hogy a szelvények csak az iga
zoló jeggyel együtt érvényes. 
Jegyváltásnál mindenki igazoló 
jegyét liOiZa magával.

Egyesületünk tagjai azon előny
ben is részesülnek, hogy jegyei
ket a pénztári óra előtt 9—11-ig 
válthatják be.

Taglétszámunk az utolsó na
pokban körülbelül a 400 at el
érte. Tekintettel a nagy érdeklő
désre, figyelmeztetjük i. t. tag
jainkat, hogy a színházi pénztár 
jegyelőjegyzéseket nem fogadhat 
el és a beérkezés sorrendjében 
válthat be szelvényeket.

— M ihálffy V ilmos Mohácson. 
Országgyűlési képviselőnk folyó 
hó 24-én éjjel érkezik Mohácsra 
s vasárnap a kerület hátralevő 
községeit látogatja meg. És pedi ; 
délelőtt fél 9 órakor Rácgörcsö- 
nyön, fél 11 órakor Cseledobokán, 
fél 12 órakor pedig Somberekén 
tart beszámolót és panasznapot. 
Délután Bár és Lánycsók közsé
geket látogatja meg. Hétfőn és 
kedden ismét Mohácson tart pa
nasznapot és egész nap fogad. 
Itt közöljük, hogy ezentúl minden 
hónapban egyszer Mohácson 
panasznapot tart, amikor a mo
hácsiakat, mint a kerület többi 
községeinek lakosságát itt fogadja.

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte dr. Beck Alajos mohácsi 
ügyvédet. Édesanyja özv. Beck 
Andrásné sz. Szeibold Mária éle
tének 7 4 ik  évében hosszú szen
vedés után meghalt. A gyászba 
borult családot a város társadal
mának minden részéből felkeres
ték részvétnyilatkozatokkal. Az 
elhunyt temetése szerdán délután 
4 órakor volt, amelyen úgy Mo
hácsról, mint a környékről nagy 

j számmal jelentek meg. Az el- 
! hunytat fián kívül leánya özv.
| Jeszenszky József né szül. Beck 

Maria, a Oátesik és Reberics 
I családok és kiterjedt körű rokon

ság gyászolja.
— Az egyházm egyei tan ító 

egyesü let választm ányi ülése.
Folyó hó 20-án tartotta a Pécs- 
egyházntegvei r k. Tanítóegyesü
let választmánya közgyűlést elő
készítő ülését, amelyen Mohács
ról Erős József és Petrovics Ka
roly jelentek meg. Komocsv Ist
ván kanonok elnöki megnyitója 
kapcsán megemlékezett Erős Jó
zsef világi elnök gyászáról, aki 
18 éves fia után most hitvesét 
veszítette el Erős meghatott sza
vakkal köszönte meg a figyelmet. 
A világi elnök bejelentette, hogy 
az Egyesület belépett a Tesz 
pécsi körébe, amelynek választ
mányában Erős József és Széki 
Pál képviselik az egyesületet. 
Petrovics Károly tanító gondosan 
összeállított titkári jelentését is
mertette, majd a jelentések tudó 
másul vétele után előterjesztette 
a tanitók kebelében alakítandó 
betegsegélyző alapszabályait. Az 
életrevaló terv nagy érdeklődést 
váltott ki és többek hozzászólása 
után a választmány úgy határo 
zott, hogy héttagú bizottságot 
alakítanak ennek megtárgyalására.
A bizottságba Mohácsról Erős 
József es Petrovics Károly válasz- I 
taitak meg. A szakirányú előadá- J 
sok után a választmány kimon- I 
dotta, hogy a közgyűlést junius | 
hó 17-én Pécsett a belvárosi ka- j 
tolikus körben tartják meg.

— A m ohácsi állam i pol- I 
g á ri flu  és leány isko la  Szent 
Im re  ünnepélye. A polgári fiú- 
és leányiskola fo lyó hó 24-én, 
(szombaton) d. u. 5 órai kezdet
tel tartja a Kath. Legényegylet
ben jubiláris Szent-lmre ünnepé- í 
lyét, melynek műsora a követ- | 
kező: 1. Énekszám. Magyar ifjak 
fohásza Szent Imre herceghez, ;
2. Himnusz Szent Imre királyfi- j 
hoz. Sik. Sándortól. Szavalja: 
Szkladányi Vilmos. 3. Ünnepi ’ 
beszéd. Tartja: Schleiher Lajos 1 
IV. o. tanuló. 4. Könyörgés ; 
Szent Imréhez. Szavalja: Tóth ■ 
Eleonóra I. o. t. 5. Ki nekünk 
magyar ifjúságnak Szent Imre ? 
Felolvasta : Schmidt Etel IV. o. t.
6. Már nincsen Imre. Mindszenty 
Gedeontól. Szavalja: Kovácsics 
Ágnes IV. o. t 7. Zongoraszám. , 
Előadja: Varga Ilona IV. o. t. ,
8. Fehér liliom. Gyermekjelenet. 
Személyek: Á go ta : Vesztergombi J 
Mária II o. t., Magda: Wiezler 
Gizella II. o. t., M á rta : Koller i 
Aranka II o. t. — Az előadásra, 
melyre belépődíj nincs, az iskola 
barátait és a kedves szülőket 
szeretettel meghívja ezúton az 
iskolaj igazgatósága.

— Regős őst a Pobisch-féle 
vendéglőoan. Qőmöry Antal 
a budapesti Városi Színház mű 
vesse vasárnap este 8 órai kez

dettel a Pobisch-féle vendéglőben 
regős dalestet rendez. A fiatal 
művész feleségével Járja az or
szágot, aki szintén izig-vérig mű 
vésznő és viszik a magyar keser- 
gést, a magyar dalt faluról-falura, 
hogy édes-bús magyar dallal ri- 
kassa és vigasztalja a magyar
ságot. A nálunk bemutatott elis
merő levelek mindenhonnan si
kert igazolnak s hisszük, hogy a 
mohácsi közönség is szeretettel 
fogadja a művészt. Belépődíj 
nincs, illetve tetszés szerint ada
kozik mindenki. Gömöry Írásos 
meghívót köröztet, de az érdek 
lődőket meghívás nélkül is szive- 

1 sen látják. Külön kell kiemelnünk 
még, hogy Vályi Nagy Géza na
gyon értékes kritikában emlékszik 
meg Gömöry működéséről. Mo- 

í hácsi műsorán Murgács, pápai 
I Molnár Kálmán, Nádor József,
; dr. Szilágyi Béla, Balázs Árpád 

és saját szerzeményű dalai sze
repelnek. Gömöry ezenkívül Her- 
czegh Ferenc, Szegedi László, 
Vályi Nagy Géza, Végvári, Kis 
József, Ady Endre, és Várady 
Antal költeményeiből szaval.

— Tanitógyülés Babarcon. 
A mohácsi-esp. kér. tanítói köre 
1930. évi junius hó 3-án Babar
con közgyűlést tart a következő 
tárgysorozattal: 1. Fél 9 órakor 
szentmise. 2. Gyakorlati tanítás 
az el. népiskola II. osztályának 
számolás anyagából. Tartja : Beck 
Ferenc babarci tanító. 3. Schmidt 
Gyula testnevelési főfelügyelő elő
adása a népiskola testneveléséről 
4 Egyházi elnök megnyitója. 5. 
Világi elnök beszámolója. 6. A 
múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása és hitelesítése.
7. A gyakorlati tanítás bírálata.
8. Cserkészapród intézmény az 

! elletni iskolában. E lőadja: Bene-
, dek József mohácsi tanító. 9.
, Pénztáros és számvizsgálóbizott- 
1 ság jelentése. Tagdíjfizetés. 10. A 

Pecsegyházmegyei róm. kát. T a 
nítóság betegsegélyzője. Előadja: 
Petrovits Károly mohácsi tanító, 1 
központi titkár. 11. Indítványok 
(Világi elnöknek 8 nappal előbb 
bejelentendők.) A gyűlésen részt
vevők —  amennyiben a közös
ebéden részt venni akarnak, — 
ezen szándékukat Szende Antal 
babarci kántortanitónál legkésőbb 
május 26-ig Írásban jelentsék be.
A köri gyűlésen való megjelenés 
a tagokra nézve kötelező, az er- ■ 
ről való elmaradás az elnökség
nek bejelentendő.

— K ertm egny tó az Iparos- i 
körben . A Mohácsi Iparosok 01- j 
vasóköre junius hó 1-én tartja I 
kertmegnyitó ünnepélyét. Ezen a 
napon a közönség minden rété- í 
gének tartogat szórakozást, ameuy- 
nyiben a tekézőknek délelőtt 10 j 
órától, este 6 óráig tartó teke
versenyt rendeznek. A verseny | 
d ija i: I. ezüst cigarettatárca, II. I 
1 üveg pezsgő, III. egy pár (aj- i 
gaianb, IV. 5 üveg sör, V. egy | 
dobsz cigaretta kü’öalegesség. Dél
előtt a levente zenekar sétazenét 
ad, délután pedg cigányzene s 
közben a kör műkedvelői gon
doskodnak a közönség szórakoz
tatásáról. Az ifjúság pedig tán
colhat az erre a célra már ké
szen váró tánchelyen. Lesz még { 
confetti csata stb., este viszont . 
bengaii tűzijáték fogja bearanyozni I 
a koranyári estét.

Inpozáns keretek 
között fog tiltakozni

Mohács városa a 
trianoni béke ellen.

Junius 1-én gyászünnepség lesz i 
a színházban — Junius 4-én meg
áll a forgalom öt percre az egész 
városban — A város képviselő- 
testületé rendkívüli közgyűlést tart 

A Magyar Nemzeti Szövetség 
mohácsi körének választmánya 
az elmúlt héten tartotta ülését 
amelyen Schmidt Lajos elnökölt 
Ezen megállapították a trianoni 
békeszerződés évfordulóján tar
tandó tiltakozásnak sorrendjét.

Eszerint junius 1 én gyászün
nepség lesz a színházban, amely- 
nek programmját a szónokon 
kívül a színtársulat tö lti ki.

Junius 4 én délelőtt 10 óra
kor megkondulnak a városban 
levő összes harangok és negyed 
óráig zugnak

M időn a harangok megkon- 
duinak a forgalom az egész vá
rosban megáll. A kereskedőket 
és az iparosokat a Nemzeti Szö
vetség helyi köre megkeresi, hogy 
öt percre az üzleteket zárják le, 
az üzemeket, hogy a munkát 
szüntessék be, a vendéglőket 
pedig, hogy ezen a napon min
den zenét mellőzzenek.

A junius 1-én tartandó gyász
ünnepség programmját falraga
szokon közli a szövetség. Jegye
ket mindazok a tagok, aki.< tag
sági dijukat ez évre befizették 
vitéz Horváth  Kázmér dr. titkár
nál pénteken és szombaton meg
kaphatják. Belépődíj nem lesz. A 
szövetség céljaira azonban ado
mányokat kér a kör vezetősége.

— Montenuovo Nándort igazol
ták fehőliázi tagnak. A felsőház 
igazoló bizottsága foglalkozott 

i a hozzáutalt igazolási ügyekkel 
! s ezek során Montenuovo Nán

dor herceget felvette az igazolt 
felsőházi tagok sorába.

— Uj pécsi mérnök. Solymár 
László pécsi postaigazgitó László 
nevű fiat a budapesti József mű
egyetemen sikerrel tette le a gé
pészmérnöki szigorlatot és okle
velet uyert. Az uj mérnök Pé
csett telepedik le.

— A Szociális Misszió köz
gyűlése. M in t már megírtuk a 
Szociális Missziótársulat mo
hácsi szervezete f. hó 29 én d. 
u. 5 órakor az Iparosolvasókör 
nagytermében tartja meg rendes 
közgyűlését. A tagokat és érdek
lődőket ezúton is kérik a meg
jelenésre.

— A  m á jus  28. és 29-ik i 
m oh ácsi gazdanap  program* 
ja . M ú lt számunkban már jelez
tük, hogy áldozó csütörtökön, 
május hó 29-én nagyszabású 
gazdanap lesz Mohácson. — A 
gazdanapot a Baranyavármegyei 
Gazdasági Egyesület kezdemé
nyezésére a város vezetőségével 
karöltve a helybeli mezőgazda- 
sági bizottság rendezi az alábbi 
program m al: Május 28 án, szer
dán délután 3 órakor autóbusz- 
szal érkezik Pécsről Szaich Ernő 
gazd. akadémiai tanár, Förster 
Jenő alelnök, Toldy Zsigmond 
titkár, G ullner Elemér és dr. 
Bocz Elek m. kir. gazdasági 
felügyelők és Szekeres Szilárd
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segédtitkár, aki a nagysikerű téli 
tanfolyamot is rendezte. Az ér
kező vendégeket a mohácsi gaz
dák az uj vásártéren a cédtla- 
ház előtt kocsikkal várják és in 
nen határszemlére indulnak, mert 
a legszebb vetéseket dijjazni fog 
ják. Megtekintik a város határát, 
3 Délbaranyai fajbaromfi telepet, 
3 dr. Rüll féle sertéshizlaldát és 
a bizottság által k ije lö lt mintegy 
tíz gazdasági udvart. Este a vá
rosi tornacsarnokban a határ
bejárás során észlelteket vitatják 
meg, majd a «Magyar H á z ib a n  
(Pobisch vendéglő) közös vacso
ra lesz, amelyen az érdeklődő 
gazdaközönség is részt vesz. — 
Áldozó csütörtökön, május hó 
29 én Mohácsra érkezik: vitéz 
Keresztes Fischer Ferenc főispán, 
Fischer Béla alispán, gróf Be- 
nyovszky Móric, a Gazdasági 
Egyesület elnöke, H offe r Kálmán 
vármegyei főjegyző, Patacsi Dé
nes, M uszti István és M ih á lffy  
Vilmos országgyűlési képviselők. 
Délelőtt 10 órakor ünnepi szent
mise lesz a belvárosi rk. plébánia 
templomban, utána a Deák téren 
állatkiállitás t(szarvasmarha, ló, 
sertés,), amelyen a díjazott álla
tok tulajdonosai pénzbeli jutal
mat és elismerő oklevelet kapnak. 
Délben társas ebéd a Magyar 
Házban, melynek részvételi dija 
személyenkint 1 P 40 fillér. Az 
ebédre jelentkezni a város köz- 
igazgatási ügyosztályánál lehet. 
Reméljük, hogy a nagyszerű 
programm és az értékes dijak a 
mohácsi gazdákat is érdekelni 
fogják s a gazdanapon teljes 
számban felvonul a gazdaközön
ség, hogy tanúbizonyságot te
gyen városunk földművelő és 
állattenyésztő kultúrájának fej
lettségéről.

—  A be lvá ros i is k o lr  P lrán- 
dulása. Május 20-án tartotta a 
belvárosi leányiskola III— ÍV. osz
tálya kirándulását, mely alkalom
mal Mária Gyűdre, Harkányba és 
Siklósra látogatott el a kis csa 
pat. Sűrű szürke felhők lepték 
el kedden reggelre az eget, de 
úgy látszik ez nem ijesztett el 
senkit sem, mert mindenki pon
tosan 6 órakor megjelent. M in t
egy 22 en nagyok és 35 gyer
mek vett részt, zsúfolásig meg
töltve két autóbuszt. Eleinte kis
sé nyomott volt a hangulat az 
idő miatt, de csakhamar túltette 
magát mindenki ezen a kis sem 
miségen s a vidám tréfák és me
séktől felhangolva érkeztek Mária- 
Gyűdre, itt Mihalecz Ferenc káp
lán misét mondott, mindenki 
meggyónt és megáldozott. Ez
után kezdetét vette az annyira 
óhajtott reggelizés, izletesnél- 
izletesebb falatok kerültek ki a 
gondosan elkészített csomagok
ból s hogy m ily jó l esett, az bi
zonyítja legjobban, hogy minden 
elfogyott. Most Harkány követ
kezett, hová pont délben érkez
tek, az első ut a kis kápolnába 
irányult, utána a világhírű Har
kány fürdő parkját tekintették 
meg, mely az utóbbi időben sok 
szép újításban bővelkedik. Köz
ben egy óra lett, — ebédidő — 
a kis társaság nagy örömére a 
Tokos vendéglőbe robogtak, 
ahol szépen terített asztalok vá
rakoztak, még jobb ebéddel, 
melytől aztán az étvágy sem 
hiányzott. A  következő órában 
már főivirágozott autókon men

tek a kicsinyek szorgalmából 
Siklós felé. Először a hires sik
lósi várat nézték meg, csodál-

I kozva a vastag falakon, a sötét 
börtönökön és a gyönyörű kilá
táson. A szép nap legszebb 
óráit a siklósi apácáknál tö ltö t
ték, kik annyi szeretettel, kedves
séggel vették körül a kiránduló
kat, hogy a nagyok egyhangúlag 
szerettek volna újra gyermekekké 
válni s ott maradni szerető kö
rükben. — A kirándulók vidám 
nótaszóval este 8 órakor érkez
tek haza.

— Uj szinpártoló tagok. 
Angyal Dezső titkár már hetek 
óta Mohácson tartózkodik s bér
leteket gyűjt a szinidényre. D i
cséretre méltó módon azonban az 
uj tagokat, mint a Szinpártoló 
Egyesület tagjait szerzi meg s 
szorgalmas munkájának tudható 
be, hogy eddig mintegy száz uj 
taggal gyarapodott az Egyesület 
A régi és az uj tagokkal a szin- 
idény anyagilag is sikerültnek 
Ígérkezik.

— K oszo rum egvá ltás . Özv. 
Freund Sándorné (W ien) néhai 
Beck Andrásné ravatalára szánt 
koszorú megváltása címén hu- 
szanöt pengőt küldött a Szo
ciális Misszió vezetőségének. A 
nagybecsű adományért ezúton 
mond köszönetét nevezett egylet 
vezetősége.

— Rejtélyes halál Német- 
: bó lyon. Félévvel ezelőtt halt meg 
I egy fiatal áldott állapotban volt 
' németbólyi asszony. A nőt a 

halottként jelentese alapján elte- 
i mették, azonban a közelmúltban 
i a csendőrség arról értesült, hogy 

a halálnál gyanús körülmények 
játszottak össze. Az asszony ősz- 
szeveszett az urával, aki felesé- 

! gét összeverte és hasba rúgta s 
hogy a halál ennek következ
ménye lenne. A nyomozás meg
indult s Pécsről Németbólyba 
szállott ki Szendrődy Dénes vizs
gálóbíró Entz  Béla dr. és Vidá- 
kovich Lajos dr. törvényszéki 
orvosszakértőkkel s boncolás u t
ján akarják megállapítani, hogy 
tényleg a férj brutálitása volt e
oka a halálesetnek.

— Halálos autógázolás. Pén
teken délután 3 órakor Cigler 
egyik autója Dunaszekcsőre in 
dúlt. A szőlőhegyi iskolához kö
zel levő lejtőnél hazafelé tartott 
az ut jobbo'dalán Haberschutz 
Ádámné rácgörcsönyi lakos. Va
lószínűleg az autótülöktől meg 
ijedve oly szerencsétlenül akart 
az autónak kitérni, hogy inkább 
feléje közeledett háttal. A lso ffő r 
csak az utolsó pillanatban vette 
ezt észre, amikor mar az autó el 
is érte és a hátsó sárhányóval 
elütötte. Az asszony azonnal 
meghalt. A sofíőr visszatért a 
városba és jelentette az állam 
rendőrségnek, ahonnan Q yöiay  
Lajos dr. s. fogalmazó és dr. Pás 
Jenő tiszti főorvossal a helyszi-

I nére mentek. Az eljárás megindult

é í  selymei, m úselym et ír elú m inden halandó hnoma hh holmija, 
a hölgyek komhinéi, harisnyái, mosóruhái, a zsebkendők, blúzok és 
keztyük számára. Sokan úgy gondolják, nem követhetik a divatot, 
mert eszi özeik szerények . .. H ely te len ! A  Lux segít /

A  bakfis, a kenyérkereső, egy-két darabjával épugy érvényesül" 
hét, m int a nagyvilági hölgy,', ki tucatok felett ren delkezik. — E ste  
pár perces langyos Lux-mosás újjá varázsolja azt, amiben holnap 
tetszeni akar. S zép e t helyesen m osni annyi, m int L u x s z a l mosni

Goldberger»Bemberg is ugyanazt mondja és Lux=ot ajánl 
Parisette és összes uj gyönyörű kreációi mosásához.

Ce«« .  Ítélt dobozban, — amit kimérve et nyitva áruinak, ár nem  L u s l

— Tekeverseny eredm énye 
a Kát. Legényegyletben. A 
Kát. Legényegylet múlt vasárna
pon nagy érdeklődés mellett te
keversenyt rendezett, melynek 
nyertesei a következők voltak: 
Lovász József (I. dij, bárány), 
Bohner István (II. dij, pezsgő), 
Tuschter Ádám (III. dij, 2 üveg í 
sör), Czernics Antal (VI. dij, üveg 
bor), Pásztor Endre (V. dij, 1 
doboz cigaretta.)

— A város zabjából lopott. Dr. 
Beck Alajos ügyvédhez névtelen 
levél érkezett, amely szerint a 
bikaistállóból látott zabot elvinni. 
Dr. Beck Alajos a levelet átadta 
az államrendőrségnek, amely meg
állapította, hogy Sírok Imre vá
rosi csordás két ízben 2—2 zsák 
zabot v itt el s egyszer a Vajda 
cégnek, egyszer pedig Herz M ór
nak adla el. Az eljárás megin
dult ellene.

— A magyarbólyi választás 
utóhangja. A mohácsi járásbíró
ságon végződött a magyarbólyi 
választás egyik epizódja. Jáger 
János pécsváradi gazda egyik 
kortesbeszédében állítólag azzal 
vádolta meg Mándyt, hogy két 
könyvvezetéssel érte el azt, hogy 
oly kevés adót fizet és a nagy 
vagyona dacára sem virilista. 
Mándy ezért rágalmazásért pert 
indított Jáger ellen. A járásbíró
ság kihallgatta a vádlottat, aki 
azt mondta, hogy nem két köny
velésről, hanem kettős könyv
vitelről beszélt. A bíróság m íg 
kihallgatta Réti József dr. villá
nyi szolgabirót, Patacsi Dénes 
képviselőt, Gossmann Márton v. , 
nemzetgyűlési képviselőt és Mi- i 
hálics Mihály dr-t a Kisgazdák ! 
Lapja szerkesztőjét majd a bizo- i 
nyitási eljárás befejezése után a

vádlottat felmentette. Mándyt 
pedig a felmerült költségek fi
zetésére kötelezte. Mándy az Íté
let ellen felébbezéssel élt.

— E lro n to tt gyom or, bélza
varok, émelygés kellemetlen szájíz, 
homlokfájás, láz, székszorulás, 
hányás vagy hasmenés eseteinél 
már egy pohár természetes ..Fe
renc József" keserűviz gyorsan, 
biztosan és kellemesen hat. A 
gyakorlati orvostudomány igazolja, 
hogy a Ferenc József viz hasz
nálata a sok evés és ivás káros 
következményeinél igazi jótéte
ménynek bizonyul. A „Ferenc 
József" keserűviz gyógyszertárak
ban, drogériákban és fűszerüzle
tekben kapható.

— Gépj írm üveknek kőve l 
való megdobálása. Ismételten 
előfordult, hogy főként gyerme
kek és éretlen suhancok az o r
szágutakon és egyes községe
ken áthaladó gépjárműveket kő
vel és egyéb tárgyakkal megdo
bálnak. Ez a közrendészeti sza
bályokba is ütköző, éretlen maga
tartás a személy- és vagyonbiz
tonságot veszélyezteti és sok 
esetben súlyos, sőt végzetessé 
is válható baleseteket idéz elő, 
idegenforgalmunkat is rendkívül 
károsan befolyásolja és orszá
gunkat a külföld előtt nem kí
vánatos színben tünteti fel. Az 
államrendőrség ezután az ily  cse
lekményeket szigorúan fogja 
megbüntetni. Az ellenőrzést fő 
ként vasár- és ünnepnapokon 
és az ezeket megelőző hétköz
napokon, valamint oly alkalom
mal sűrűbb őrjáratokkal fogják 
gyakorolni, amikor a gépjármű- 
vek forgalma fokozottabb mérvű.

HIRDESSEN
A MOHÁCSI HÍRLAPBAN,
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A Hősek napján D jolcian  mo
hácsi polgárnak adja át ünne
pélyes keretek között Margitay

Lajos dr. polgárm ester a 
fcábcrns em lékeim et.

Délelőtt ünnepélyes istentisztelet 
lesz a Széchenyi téren és az fisz- 
szes felekezetek templomaiban Dél
után ünnepség a csatakápolnánál.

Megemlékeztünk arról, hegy
M ohács városa ez évben is ün
nepélyes kerelek között áldoz a 
hősök emlékének. Ez évben en
nek a napnak még a szokásnál 
is nagyobb fényt kölcsönöz az, 
hogy a Koimányzó ur Öfőmél- 
tósága által adományozott hábo
rús emlékérmet M arg itay \ Lajos 
dr. polgármester a Széchenyi té
ren délelőtt ekkor osztja ki.

A mai napon kapott értesítés 
szerint összesen nyolcvan mo
hácsi fétfiu kapta meg az emlék
érmet s valamennyijüknek ezen 
a napon tűzik a mellére a leg
felsőbb kegy látható jelét.

A már közélteken kivül a há
borús emlékérmet megkapták: 
Bánovils József, Bánovits Sán
dor. dr. Cyöngy Lajos, Gálcsik 
Tivadar, vitéz Kürtösi Mátyás, 
vitéz Merzay László, vitéz Toidy 
Miklós, Zrgch János, vitéz H or
váth Kázmér d r, dr. Popper 
Manó, Puppi András, Rbosoczy 
Elek, Schmidt Lajos, vitéz Szőnyi 
Alajos, Szépe György, Zcm bor 
Béla, Adíer Sándor, Bognár A n
tal, Csomay István, Faragó Já
nos, vitéz Horváth István, Illés 
Sándor, ifjú Klein Ignác, Meihe- 
nics József, Márton Imre, vitéz 
Péterit Ferenc, Petiin Imre, vitéz 
Patai István, Rosenthal Tivadar, 
vitéz Sasvári Keresztély, Jánosy 
Sebők József, Szabó István, vi
téz Tóth Sándor, Újvári Lajos, 
V ciös János, V inc ié  Géza, Vas
tag István, Walenta Ferenc, Joa- 
eh n sztal Károly és A rgya i Gyula.

A háború aíatt teljesített kü 
lönleges szolgálatért a kormányzó 
ur Öftméltósaga kard és sisak- 
nélküli haboius emlékérmet ado
mányozta: Rúll János dr-nak.

A negszálás alatt teljesített 
hazafias szolgálataiért és önfel
áldozó hűségéért a kard és si- 
saknélküli haboius emlékérmet 
megkapta: vitéz dr. Horváth 
K áznérn t (16 napig volt szerb 
fogságban a megszállás alatt) és 
Zdillar György.

A nap prcgiam m ja a követ
kező :

Délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
szent mise a Széchenyi leien a 
Városház előtt.

Ugyanekkor ünnepélyes isten
tisztelet a református templom
ban és a görögkeleti emplcm- 
ban.

Délelőtt fél 11 órakor ünne
pélyes istentisztelet az izraelita 
templomban.

Az istentiszteletek végeztével 
negyed 12 órakor a Széchenyi 
téren M c ig iio y  Lajos dr. polgár- 
mester kiosztja az emlékérmeket. 
A kiosztásra minőén egyes ki- 
tű n te ti!  pontos m g l iv ó t  fog 
kapni, amelybei. a sorrend fel 
lesz tüntetve, hegy zavar r e  tá
madjon. Az é m tk  fel,ízese a 
lepcschaz legítisó fokai, iesz.

Az ünnepséget a levente ze
nekar H ym ruiszál nyitja neg.

Utána Marg tay Lajos dr. pol

gármester beszél, majd kiosztja 
az érmeket.

Az ünnepséget a Hiszekegy 
zárja le.

Ennek végeztével a kitüntettek 
a Széchenyi tér középső bejára
tánál foglalnak helyet, a leventék 
és cserkészek elvonu'nak előttük.

Délután a Csatakápolnánál az 
ünnepség délután 4 órakor ve
szi kezdetét.

A programm a következő:
1. Hymnusz. Játsza a levente 

zenekar.
2. Ünnepi beszéd. Tartja vitéz 

Horváth Kázmér dr
3. Az édesanya fiához: Tordai 

Ányostól. Szava'ja: Szkladányi 
László egyetemi hallgató.

4. Koszorúk elhelyezése.
5. Hiszekegy.
A hősök napján a hősök lige

tének céljaira gyűjtés lesz az 
egész városban. Poigámiester 
kéri a város közönségét, hogy 
ennek a szép célnak megvalósí
tására minél nagy obb mértékben 
áldozzanak.

— M ctorkerekpáF szeren
csétlenség. Még a múlt héten 
történi, hogy Vesztergombi József 
mechanikus n.ottrkerékpárjával, 
amelyen Heiness Miklós és Pataki 
Jar.cs ültek, Eudepest felöl jö tt s 
Batasztken ahol az ut egy részét 
építik, telfordultak. Az útépítésnél 
hiányzott a kivilágítás s igy a 
vezető néni vehette észre. Sze
rencséié sem Vesztergombinak, 
sent a többieknek nagyokb bajuk 
ntm  történt. Kisebb sérülésekkel 
menekültek neg. Értesülésünk 
szerint az útépítési vái,átkozó el- 
len eljárás indult.

— Lobcgczzuk fe l a háza
k a t a gazdanapen ! A gazda- 
rapek céljáról és gyakcrlaii érté
kéről bizcryosan meg van győ
ződve m ii der.ki A Mohácson ren
dezendő gezdenapicl lapunk más 
helyén írunk, de szerelnénk, ha 
ez a nap rencsek a gazdák, há
rem az egész közönség ünnepe 
lerr.e, hegy a magyar töld szor
galmas munkásaival ezzel is k i
fejezzük iokcréizésü! két. Azért 
kérjük a közönséget, hogy ezen 
a napon lobogézzék fel a háza
kat, begy ezzel is kifejezzük, 
begy ez a rap valamennyiünk 
ünnepe, j,

— Z a itr .d o lla tJ  a iia  Cyüdre. 
Junius 1-én, vasárnap a bajrali 
vonattal Íróul kiária Gyűdre a fii. 
rordiek zárát dekiala, ntlyb.cz a 
vezetőség a rét den kivül álló hí
veket is csatlakozásra kéri fel. Je
lentkezni Ithét a külvárosi plébá
nián. A zaiárdcktk íeiaru jegy- 
gyei utaznak.

— A korm ányzó  köszöneté 
az Ip a ro s i c in e k . A Mohácsi 
Iparcsok Olvasó köre a kör áltál 
megtartott diszülés alkalmától ■ 
6féméltóságát Magyarország Kor
mányzóját táviratilag üdvözölte • 
Ezen üdvözlésre a kör elnöksé
géhez a következő szövegű kö- ! 
szónőleirat érkezett: A Mohácsi 
Ipaicsok Oivasckcie t. Elr.öksé 
gérek Mohács. „A  Kőin anyzó UT 
Ölé n ett csága a tíz éves kormány- j 
zásának évfordulója alkalmából 
kifejezett szerencse kivanatokert I 
köszöt étét nyilvánítani méltózta- 
t.x “ Van szerencsém erről érte
síteni. Keit Budapest, 19E0. évi 
neicius 1-én. Veitesy s. k. a ka
binetiroda főnöke.

— Bús Pali cigár.ybrimás ki- 
i tűnőén szeivezett 8 tagú zeneka

rával naponta Poblsch K áro ly  
vendéglőjében hargversenyez. Hi
tü l ő ételek és italok. Pontos és
szolid kiszolgálás.

— Pauer E m il üzelmek Pauer 
Emil mohácsi pénzkölcsön közve
títő ellen már régebbi keletű pa
naszok voltak. A hatóságok ál
landóan figyelték működését, 
azonban nem sikerült büntetendő 
cselekményt rábizonyítani. Pauert 
ugyiátszik ez felbátorította, mert 
mar nagyobb mérvű szélhámosa- 
gokat kezdett. A hozzáforduló fe
lekkel ugyanis olyan megbízást 
Íratott alá, amelyben üres helyek 
voltak s amelyekbe később a 

j kölcsönveerdő összeg cca 10% át 
irta be közvetítési dij címen s 
olyképen, hogy azt akkor is tar
tozik a fél megfizetni, ha a köl
csönt nem venné fel. A  legtöbb 
kölcsönt nem szerzett meg s 
amikor a felek megunták a dol
got, otthagyták akkor a költsé- 
gekért perelni kezdte. A költségek 
ledezetére mindenkor váltót Íratott 
alá s ezeket a váltókat fizetési esz
közül is felhasználta s ezzel mo
hácsi cégeket is megkárosított. 
Sorozatos ilyen csalások után 
lassan elkezdődött a feljelentések 
lavinája s most úgy a pécsi, mint 
a szekszárdi ügyészségnél folyik 
az eljárás ellene. Az eddig meg- 
megáilapitott esetek mintegy negy- 

I ven körül vannak, de bizonyára 
még többen fognak jelentkezni. 
Pauer ügyben Mohácson az él- 

í iamrendőrseg nyomozott s körül- 
’ tekintő n unkájával sok vissza

élést derített fel. Pauer jelenleg 
a pécsi ügyészség fogházában
várja megérdemelt tüntetését.

—  M agyar K önyvhé t vége 
fe lé  já r ,  ha még meg nem vette, 
siessen minden magyar ember 
megvenni Kogutowicz Károly: 
Dunántúl és Kisalföld cimü m ű
vét Ha könyvkereskedőnél nem 
kapja meg, forduljon a Kiadóhoz: 
M. kir. Egyetemi Földrajzi Inté
zet, Szeged.

— G yengélkedés idején, kü 
| lör.ösen ha a rosszullétet szoru

lás tokozza, a természetes „F e 
renc József” kesetűviz fájdalom
mentes székürülést és kielégítő 
emésztést hoz létre.

— Református Egyház életéből. 
Május 25-én, vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel a hősök emlé
kére ünnepi istentisztelet a re
formátus templomban. Utána a 
templom előtti hősök emlékosz
lopánál az évenként megszokott 
ünnepély, melyen az ünnepi be
szédet dr. p o n tra  M ik lós mo
hácsi ügyvéd tartja. Ugyancsak 
vasárnap este 8 órakor a Koro
nában a régi közgyűlési terem
ben vetített képpel kisérve Dob 
rössy Lajos, ref. lelkész, m int a 
Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Misszió Szövetség utazó titkára, 
ki rövid idő múlva maga is 
misszionáriusnak megy Törökor
szágba, a pogány missziókról, 
különösen az óceáni szigetekről 
előadást tart. Az érdekes elő
adásra felhívom minden refor
mátus és evang. testvérünk f i
gyelmét, de m indenkit szeretettel 
hívunk. Belépődíj nincsen, a 
misszió céljaira különösen a Ma- 
nusz szigeten dolgozó Molnár
Mária magyar misszionárius nő 
céljaira kérünk adakozást. — Az 
1930, évi egy házi adó kivettetett.

I Az adókönyvecskék még e hó. 
napban széjjel hordatnak. Min- 
denki ha a reá kivetett adó ellen 
valami panasza van, a lelkészi hi. 
vatalnál felszólalhat. Mindenkit 
kérünk, hogy a félévi adóját ju. 
lius 1-ig fizesse be.

— Nyári vasúti menetrend 
megjelent. Kapható Fridrich Ősz- 
kár könyv- és papirkereskedésé-

i ben.
— A nyakönyvi bejegyzések 

s z e r in t 1930. évi május hó ly-tö 
j 1930. május hó 23 ig. Születések; 
i Szkróbó Mária, Vécsei Mária Ilona' 

Urbán Mihály. Házasságkötések': 
Lingauer László és Csallóközy 
Erika, Csige István és Horváth 

! Paula, Dudás István és Hegedűs 
J Maria, Jacskó József és Csóka 

Erzsébet. H alálozások: Takács 
j József 82 éves, özv. Czigler 
i Ferencné 91 éves, Kersity János- 

né 52 éves, özv. Beck Andrásné
73 éves, Molnár Imre 95 éves.

SPO R T.
Mohácsi T. E. — Pécsi S. G 

2 : 1 (0 : 0)
Barátságos. Biró: Balaskó.

Egyenlő erejű ellenfelek küz
delméből, a kapu előtti helyze
teket jobban kihasználó MTE ke
rül ki győztesen. A mérkőzés 
izgalmakban bővelkedő és a baj
noki mérkőzéseket is megszé
gyenítő, erős és heves iramban 
fo lyt le. Változatos a játék, egy
formán támad mind a két csa
pat, a M TE azonban veszélye
sebben. A biztos góltól csak a 
kapufa menti meg a PSC t. A 
PSC kíméletlen játéka miatt ki
tö r a botrány, percekig áll a já
ték, végre a biró rendet teremt 
Eredmény nélkül zárul a félidő. 
A második félidőben az MTE 
is keményebben játszik. A PSC-t 
utoléri a sors keze, a tizenhato
son kivü l durváskodó kapusát a 
b iró  kiállítja. Szabadrúgás. A 
visszapattanó labdából lövi a 
M TE a vezető gólt, 1 : 0. A 
gól után PSC erősen küzd az 
egyenlítő gólért, ami sikerül is 
neki. Fain szép lövéssel kiegyen
lít, 1 : 1 .  Kezdés után az MTE 
csatárok, a PSC kapujánál terem
nek és Szűcs közelről beteszi a 
győztes gólt, 2 : 1 .  Utána Szu- 

í limán szép védése az esemény? 
majd a játékidő vége felé, az 
M TE-ből Szűcsöt kiállítja a biró. 
Jó vo lt az MTE-nél a közvetlen 
védelem, a bizonytalankodó haif- 

i sorban Bárácz és csatársorban 
a fejlődő Kovácsics, Kozma önző 
játékával a gólhelyzetek sorát 

, rontotta el. K itűnt a PSC-bőI 
a két hátvéd és a jobbszárny- 
A lehetetlenül viselkedő közön
ségre is rá keli térnünk. Nagyon- 
sokan álldogálnak a kerítésen 

, kivül, módos és önmagukra so
kat adó emberek. Nem tudjuk 
megérteni őket, hogy miért kell 
nekik azért a pár fillérért a kerí
tésen kivül szégyenkezniök. Egy
ben figyelmeztetjük a potya kö
zönséget, hogy a kerítést ne ron
gálja, mert ezzel a M TEnek ki
adásokat: okoznak és a rongá
lok ellen büntető eljárás fog
megindulni.

Felelős sze rke sztő : 
Z S U Z S I T S  A N D R Á S .

Lapt uiaj doiiott és kiauó i 
FRIDRICH OSZKÁB.

ntlyb.cz
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Y Y * 7 T  i r r P  " A /T T T  P l  X T V T T  A  Q  !  Tisztelettel ertesitem a nagyérdemű közönséget, hogy Mohácson 
l U J j k J A l  A A X x L O *  Horthy Miklós ut 2. szám alatt (Balogh-fóle házban) egy

ELEKTROTECHNIKAI és MŰSZAKI VÁLLALATOT
létesítettem, hol villamos szereléseket épületek és lakások részére vállalok. Továbbá kaphatók villamos motorok, 
házi vízszolgáltató berendezések, fűtőtestek, villamos vasalók, villamosfőzők és csillárok és izzók (villanykörték) 
és az összes ehhez hozzátartozó cikkek, úgyszintén ezeknek szakszerű javítását vállalom. Porszívó gépek órán
kénti kölcsön díjra kiadatnak.

Rádió készülékek, hangszórók, alkatrészek. — Rádió felszerelések és telepek, készülékek átalakítása 
hálózatira. — H á ló z a t i  R á d ió  k é s z ü lé k e k  á lla n d ó a n  r a k tá r o n .

S T E IN E R  G Y U L A
elektrotechnikus és műszaki vállalata  
M o h á c s , Horthy Miklós ut 2. szám.

_____________________________________________________________________________________________________________

Tekeverseny.
Értesítem a n. é. közönséget, 

nogy 25-én délelőtt 9 órai kez
dettel tekeversenyt rendezek.

I. díj 1 élő bárány
II. díj 1 üveg pezsgő

III. díj 1 üveg vanília likőr
Szives pártfogást kér

L ő r i n c z  P á l
vendéglős.

Ha fuvarost keres
ott a

,ööNÁ" Szállítási vallalai
az

a legpontosabb és legolcsóbb 
Telefón 114.

Kiadó lakás.
Perényi ucca 34. számú házban 

3 szobás uccai lakás kiadó.

L á s z ló  J á n o s
tulajdonos-

Gőzkazán lokomobil
üzemképes, minden elfogad

ható áron e la d ó . 
Megtekinthető

Szász és Társa
szállító cégnél

M o h á c s .

FRIDRICH OSZKÁR
MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

K önyv-, zenem ű- és papirkereskedés, 
könyvnyom da , könyvkö tészet, nagy 
n y o m t a t v á n y r a k t á r ,  m indennem ű 
le lkészi, jegyzői, ügyvéd i, isko la i stb. 

nyom ta tvyánokbó l.
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L a k á s  k iadó .
Az Apponyi ucca 20. számú 

házban egy 3 szobás uccai lakás
összes mellékhelyiségekkel 
együtt kiadó.

P re d á c s  A n t a l
tulajdonos.

ÖNKÉNTES ÁRVERÉS,
Szepessy-tér 2. számú h áz  
a mohácsi járásbíróság telek
könyvi hatóságnálá (földszint 

1. a jtó )
fo lyó  hó 31-én  

délelőtt 9 orakor eladatik.
Bánatpénz 1600 pengő

Újságárusnak
hadiárva 13— 15 éves fiút 
keresek. ZSUZSITS tőzsde.

ingyen szódavúkészitö-
iiuűfTol megérkeztek és ismét 
UiC^On kaphatók mig akészlet 
tart VAR6A FERENCNÉL.

T E J E T  
házhoz szállítunk!

Kellő jelentkező esetén már a 
közel jövőben naponta, elsőrendű 
próbás teljes tejet házhoz fogunk 
szállítani.

Felvételre jelentkezni lehet szó
val vagy írásban a tejcsarnoki 
irodában és Böröcz István el
nöknél.

Mohács, 1930. évi május hó. 
(Tisztelettel

MOHÁCSI KISGAZDÁK 
TEJSZÖVETKEZETE.

A lk a lm i véte l.
Mintaszerűen kezelt csemegeszőlő 
telep kb. 3000 öl területen, villa
szerűén épített verandás lakás
sal bútorral, autóbusz megálló
nál, szemben a homokstrandfür
dővel, nyaralásra kiválóan alkal
mas, ked. fiz. felt. mellett eladó. 
Befektetett tőkének 15% os ho
zama biztosítva, mert a szőlő 
gyümölcs formában rögtön jól

értékesíthető.
D r .  R ü l l  M ik ló s

Mohács.

Szigeti révátkelésnél
levő vendéglőmben jó ételek és 
italok kaphatók. Vasár- és ünnep
nap Pali József cigányprímás 

5 tagú zenekarával

HANGVERSENYEZ.
Szives pártfogást kér

M ö d l in g  M ih á ly
__________ kocsmáros._____

zljáB K léká i
mélyen leszállított áron 

PÁNCSITS ÉKSZERÉSZNÉL VEHET 
Nagy raktár: arany, ezüst függők 
•áncok, karkötők, gyűrűkben 
Ezüst és Alpacca rid ikül, ciga 
retta szelencék, sétabot, evőesz

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog
lalás készül._________

M ély k u tfu rá st
modern uj rendszerrel, legol

csóbban vállalok.
V A R G A  FE R EN C .

Kereskedelmi érettsé
givel rendelkező, 

perfekt németül tudó 
fiatalember

á llá s t  keres.
Cim a kiadóhivatalban.

■■t i■■
■ Rn

■ K H .

Tea, rum, likőrök nagy válaszlékban 
szardínia, ringli, déligyümölcsök

F e lv á g o t t a k ,  s a j t o k  
mindennemű csemegék állandóan frissen 

R O S E N T H A L  L Á S Z L Ó
f ű s z e r -  és  c s e m e g e  k e r e s k e d é s é b e n  k a p h a tó k .  

S ajá t érdekében felhívom figyelmét állandóan 

fr isse n  p ö rkö lt kávém ra .
M e r t a  k á v é  a k k o r  jó , 
H a  R o s e n t h a l t ó l  v a ló .

TELEFON 101. TELEFON 101.
■aaa

HS5E:

Két különbejáratu_____
b ú to ro zo tt szoba

kiadó.
C s a n á d y  I m r e  

Rókus ucca 7.

Magyar hajó állomásnál levő

ÉLELMISZER ÜZLET
eladó. Azonnal beköltözhető. 

Bővebbet a tulajdonosnál:

FREY JÁNOS Tisia István ucca 122. sz. 
M O H Á C S.

Kossuth Lajos ucca 37. számú 
házam üzlethelyiségének 

p o rtá ljá t eladom.
L oschert Lajos

E ladó  ház.
Jenő herceg ucca 6. sz. h á z  

eladó, vagy bérbe adandó.
P á v k o v i t s  M á r t o n  

tulajdonos.

M űkertésze tre
alkalm as földet keresek bérbe 1000— 
2000 O-öHg, a város belterületén. 
Megkereséseket kérem  „M ü kertész“ 
jelzéssel H e r g e r t  M á r t o n  

B E L V Á R D G Y U L A  küldeni.

Eladó csónak.
Egy jókarban levő 6—8 sze

mélyes csónak eladó. M otorhoz 
igen alkalmas. Bővebbet

S Z Ű C S  J Ó Z S E F
vegyes keresk. 

M átyás u. 2.

-■■■■■■

Piaci árak: a szerdal 
heti piacon

Búza —  —  —  19.20 P
Zab —  —  — 9 -  p
Rozs —  —  —  10.— p
Árpa —  —  —  11.— p
Tengeri m —  —  9 80 P
Bab —  —  —  25.— p

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy Mohácson, 
II. Lajos ucca 10 sz. alatt

hitelközYetitö irodámat
megnyitottam, hol a legnagyobb 
készséggel állok a hitelkereső 
közönség rendelkezésére és min
den igyekezetem oda irányul, 
hogy a legmesszebbmenő igé
nyeknek is a leglelkiismereteseb
ben megfeleljek.

Tisztelettel

Beer Mór
hat. eng. pénzkőlcsönközvetíto.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é. 

őröltető közönséget, hogy

L ach er János
DUNAI MALMÁT
megvettem és saját üzemben 
folytatom  az őrlést.

Főtörekvésem, hogy az őröl
tető közönség kívánságait a leg
teljesebb mértékben kielégítsem 
s előre is biztosítva mindenkit 
pontos és előzékeny kiszolgálásról

szives pártfogást kér

Láng Aladár
m olnár._____

LE G JO B B , PR ÍM A  
m inősége i d ió-koksz, 
p o ro s z  s zé n  és min> 
den  m in ő ség ű  öl fa,

a p r í to t t  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban és kicsinyben.

S zá sz  és Társa
tűzifa és szénkereskedők 

Báró Eötvös ucca 19. szám.
Telefón 117.

r ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- -«
M agyar K irá ly i Á llam va su tak ., Gépgyára Vezérügynökségének K erü le ti képviselői :

D élbaranya i Gazdák Gép- és Üzemanyag Beszerző B. T.
Telefón 118. M IZ S É R  L A J O S  É S  T Á R S A I M O H Á C S ,  Kossuth Lajos ucca 35. szám. Telefón US.
Mindennemű gazdasági gépet raktáron  tartunk, e ladunk és iav ltunk. M ie lőtt gépet vesz\tek!ntse meg rak tá ru nka t s á ra já n la to t legszívesebben adunk

„SH ELL" lienágybaün aéskkicC>slnybenm T r a k t o r — A u t ó  —  M o t o r k e r é k p á r o k  k é p v is e le t e i

FR1DRICH OSZKÁR KÖNYVHYOniŰAJA MOHÁCS.


