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A titkos körül.
A politikai berkekben mos

tanában nagyban előtérbe 
került a titkos választójog 
megvalósítása. Az ellenzék 
ostromának kétségkívül a 
legnagyobb súlyt és értéket 
Apponyi Albert gróf szava 
adta meg aki határozott ál
lásfoglalást tett a titkos vá
lasztójog mellett.

Mi alig hisszük, hogy nem 
akad politikus, aki lelkében 
nem érzi a titkos választó
jog szükségességét. Nem
csak a választási mód meg
változása, nemcsak a teljes 
tisztaság biztosítása szól e 
mellett, de kétségkívül a há
ború óta az ország adósa 
ebben a kérdésben a töme
gek legszélesebb rétegeinek, 
mert a háború alatt minden 
katonának megígérték. Arról 
lehet vitatkozni, hogy ez he
lyes volt-e s hogy mi ösz- 
szefüggés van a kettő között, 
de elvitathatatlan az a tény 
maga, hogy az Ígéret illeté
kes helyről megtörtént s azt 
be kell váltani.

A miniszterelnök maga is 
kijelentette, hogy az egysé
ges párt programmjában 
benne van s megvalósítását 
akarja, azonban a jelenlegi 
időpontot erre alkalmasnak 
nem tartja. Az ellenzék eb
ből politikai tőkét akar ko
vácsolni s azt állítja, hogy 
a hatalom megőrzése a cél, 
hogy a további uralom biz
tosítása vezeti a kormányt, 
ha azonban igyekszünk tel
jesen objektivek lenni, meg 
kell adni, hogy a miniszter- 
elnöknek az időpont kérdé
sében feltétlenül igaza van.

Aki már látott közelebb
ről választási hadjáratott — 
s mi mohácsiak azt hiszem 
nyugodtan mondhatjuk, hogy 
ilyesmiben sokszor volt ré
szünk — s aki ismeri azo
kat az eszközöket, amelye
ket néha a legnagyobb fokú 
lelkiismeretlenséggel ragad
nak meg az annyira óhajtott 
mandátum elérésére, aki

tudja, hogy néha igazság
nak tetsző jelszavak mögött 
mennyi a ravasz szándék, 
mennyire nem komolyan 
akarják azt. amit hirdetnek, 
az ma semmiesetre sem fog 
meggondolás nélkül a titkos 
választás bevezetése mellett 
állást foglalni.

A mai súlyos gazdasági 
viszonyok, a tisztviselők al
sóbb, de annál nagyobb ré
tegeinek a megérdemeltnél 
és a szükségesebbnél kisebb 
javadalmazása, a munkahi
ány, a gazdák, iparosok, ke
reskedők bajai olyan légkört 
teremtettek, amelyet lelkiis
meretlenséggel politikailag a 
szélsőségek igen könnyen 
kihasználhatnának. Hiszen 
láttuk, hogy a községi vá
lasztásoknál mily lehetetlen 
jelszavakkal dolgoztak, láttuk 
azt, hogy olyan állításokat, 
olyan megállapításokat koc
káztattak meg, amelyeken 
az inteligens ember mosoly
gott, vagy bosszankodott, de 
sajnos a nép szélesebb réte
gri körében hitelre talált. 
Mennyivel inkább lehetne 
ilyesmikkel az országos po
litikában dolgozni, amikor 
ma az ország nemcsak min
den bajnak orvoslását várja 
a kormánytol, hanem min
den baj kutforrásává teszi, 
anélkül, hogy megvizsgálná 
állításának hátterét.

Mi feltétlenül hívei va- 
| gyünk a titkos választójog 

behozatalának, de súlyos ag
godalmaink vannak, hogy az 
azonnali bevezetés nagy te
ret nyújtana a lelkiismeret
len szélsőségeknek. Ha tud
nánk hinni abban, hogy a 
mostani kormányt egy má
sik, de kifejezetten nemzeti 
alapon álló polgári kormány 
váltja fel, még ha nem is 
bírna a mostani képességé
vel, akkor mondhatnánk, 
hogy ám jöjjön az, ha a 
nép akarja. Amikor azonban 
a polgári társadalom ma 

j egyáltalában nincs megszer

vezve amikor azt látjuk, hogy 
egy választási hadjárat ka
tasztrofálisan végződhetne a 
nemzetközi alapon álló, ki
tünően megszervezett szociál
U7.czr.uz.•JT-’-b -J/.'/i ír . n.-dr. tr.

Harminc százalékkal drá.ább a vasúti utazás, 
mint autóbusszal

Az uj vasúti menetrend a gyakorlatban.
Csak a szabadjegyesek maradnak a vasúti utazásnál.

Mohács város képviselőtestü
lete legutóbbi ülésében foglalko
zott az uj menetrenddel, amely 
Mohácsot lehetetlen helyzetbe 
hozta. Sémi Pécs, sem Budapest 
felé nem kedvező ez a menet
rend s az amúgy is lehetetlen 
helyzetünket még jobban súlyos
bította.

Budapest felé ma már M o
hácsról senki sem utazik V illá
nyon keresztül, mert nyáron a 
hajózás idején kényelmesebb és 
olcsóbb a hajóútazás. Akinek 
azonban sürgős a dolga az Bá- 
taszéken az autóbusz igénybevé
telével utazik. így villányi vona
lon legfeljebb a vasútjeggyel 
rendelkezők vagy a szabadjegye
sek utaznak, bár azok is meg
gondolják, mert oly nagy az idő- 
veszteség, hogy inkább fizetnek, 
semhogy arra menjenek.

Nagyon érdekes például a 
pécsi menetrend, Nem tudjuk 
elképzelni, hogy állították ezt 
össze. A mohácsiaknak általában 
sok dolguk akad Pécsett hiszen 
a vármegye központja, ott van a 
törvényszék, Ítélőtábla, pénzügy
igazgatóság stb., amely helyeken 
nagyon sok embernek kell meg
fordulni.

A természetes az lenne, ha a 
vasút ahhoz igazodna, hogy a 
közönség hogyan tudja legké 
nyelmesebben, a legrövidebb idő 
alatt és persze legolcsóbban 
elérni ezeket a hatóságokat, a 
valóságban azonban ennek éppen 
az ellenkezője történt a menet
rend megállapításánál. A hajnali 
vonat, amely 5C0 órakor indul, 
még nyáron is nagyon korai. 
Csak nagy idővesztességgel 
használható, azonban ettől elte
kintve is, mert már 7 30 órakor 
Pécsett van s miután a bírósá
gokon csak 9 órakor kezdődnek 
a tárgyalások, a hatóságok csak 
10— 11 órakor fogadnak feleket 
a beutazó órákat vészit el idejé
ből, amelyet munkával használ
hatna fel. Maradna a reggeli be
utazóknak a 7 25 órás vonat, ez

demokráciával szemben, ak
kor öngvilkosság lenne ennek 
a lehetőséinek kitenni az or
szágot. Mi hiszik, hogy erre 
nem is kerül sor.

azonban a menetrend szerint is 
csak fél 10 órakor érkezik meg, 
ha pedig késése van, akkor csak 
tíz óra felé döcög Pécs városába.

Pécsről Mohácsra az első dél
utáni vonat fél 3 órakor indul, 
5 órakor van itt s igy az egész 
nap úgyszólván teljesen elveszett

Az uj menetrendben egyedü! 
az esteli vonat kedvező, mert meg
szűnt a hosszú villányi várakozás.

Mindezektől eltekintve a fel
emelt menetdijjal harminc száza
lékkal drágább az autóbusznál a 
vasút s igy a menetrend meg
állapítok egyenesen kényszeritet- 
ték az utasokat, hogy az autó
buszt vegyék idénybe Pécsre 
például a II. osztályú jegy oda- 
vissza 10 P 24 fillér, ugyanez az 
ut az autóbuszon 7 P 20 fillérbe 
kerül, ami mellett még húsz 
perccel kevesebbet is kell utazni 
és 9 órára ben lévén, ügyvédek
nek, pereskedő feleknek alkalmas.

Nem tudjuk, hogy mi vezette 
a menetrend összeállítóit, hiszen 
egyenesen elzavarják a közönsé
get a vasúti utazástól. Nem is 
beszélünk arról, hogy a közvetlen 
kocsi kiment a divatból s igy az 
átszállás örömeinek van kitéve 
az utazó közönség.

Lehetetlen a helyzet a posta 
szempontjából is. Az előző na
pon Budapesten feladott estéli 
posta csak délután 5 órakor ér
kezik Mohácsra. Ezt aztán kicso
magolni, rendezni kell s amikor 
a postás elindul majd hat óra 
van. Amelyik postásnak kissé is 
nagyobb a járása az még 9 óra
kor is kézbesíthet az uj menet
rend miatt s a közönség az előző 
estén 9 óra után Budapesten 
feladott levelet másnap 9 óra felé 
kapja meg. Ha ebben a levélben 
sürgősen Budapestre hívják csak. 
másnap hajnali 5 órással mehet 
s délután 2 óra 10 perckor ér
kezhet meg Ha halottja van leg
feljebb a temetésre érkezhetett 
meg.

Ezek az állapotok egyenesen 
ázsiaiak. Valahova Szibériába ke-
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rü itünk s dacára annak, hogy a 
valóságban nem vagyunk oly 
messze az ország fővárosától az 
u j menetrenddel legalább kétszáz 
kilóméternek megfelelő úttal ke
rültünk időben tovább.

A város közgyűlésének határo
zata sürgősen lenne keresztül
viendő, mert lassan elfelejtjük 
azt, hogy mégis csak kulturor- 
szágban vagyunk. A jövőben 
pedig Mohács város polgármes
terét meg kell hívni m indig a 
menetrend összeállításához, mert 
ilyen menetrendnek nem szabad 
előfordulnia.

Június 19-én a városháza 
itOzgytilésileimébennegy- 
gyüles lesz a szegényligy 

rendezése erdekeben.
É rti Katalin missziós nővér 
ta rt előadást a szegényügy 

rendezésének módozatairól.

A szegényügy rendezésének 
nagy problémája jun'us hó 19 én, 
Űrnapján, ismét egy nagy lépés
sel fog előrehaladni. E napon 
ugyanis a városháza közgyűlési 
termében d lután 5 ó iakor nagy
gyűlés iesz, amelyen E rn tl Kriszta 
missziós nővér fogja ismertetni 
a szegényügy rendezésének mó
dozatait. Ugyancsak megjelenik 
Szekuia Katinka a mohácsi állami 
polgári iskola volt tanárnője is, 
aki szintén nagy és lelkes har
cosa a szegényügyi problémák
nak. A gyűlésre meghívót kap
nak az összes mohácsi jótékony- 
célú egyesületek, a hitközségek 
vezetői s azonkívül szívesen lát
nak ott minden érdeklődőt.

É rti Kriszta missziós nővér 
a szegényügyek alapos ismerője, 
aki legutóbb Kalocsán nagy si
kerrel oldotta meg ezt a nehéz 
problémát. Reméljük, hogy M o
hács város társadalmának m in
den rétege nagy megértéssel fo 
gadja ezen nemes célra irányuló 
mozgalmat s nemcsak anyagi, 
de erkölcsi támogatásával ’s se
gítségére siet a szegényüg / ön
zetlen harcosainak. Á város sze
gényeit jelentkezés alapján mar 
összeírták s igy a kiinduló pont 
már megvan Ez azonban még 
nem gyűjt tökéletes képet a mo
hácsi szegényügyről, mert sokan 
lehetnek, akik az összeíráson 
nem jelentkeztek, viszont bizo
nyára akadnak olyanok is, akik 
jelentkeztek, de nem szorulnak 
támogatásra. A szegénykataszter 
alapja csak a házról házra történt 
összeírás lehet. Az összeíró 
ugyanis saját maga fog meg
győződést szerezni azoknak a 
viszonyairól, akik tényleg közse
gélyre szorulnak. Ilyenformán 
azután senkisem maradhat ki, 
viszont érdemtelen sem juthat a 
segélyzettek közé.

És ez a házról-házra való ösz- 
szeirás a legnagyobb munka. 
Erre önkéntes vállalkozók kelle
nek, akik egymás közt felosztva 
a várost időt szentelnek és fá
radságot szenvednek a magasz
tos ügyért. Meg vagyunk győ
ződve, hogy Mohácson akadnak 
ilyen áldozatos lelkek! Értesü
lésünk szerint sz t Ferenc har

madrendjének a Szociális Misszió 
helyi szervezetének, a református 
nők egyesületének és a többi 
jótékonycélu egyesületnek több 
tagja már önként ajánlkozott a 
nemes munkára.

Am ikor ilyenformán a szegény- 
kat"-.zici elkészül, akkor a társa
dalomnak kell megmozdulnia, 
k övetkezik az adományok fel- 
a ánlása. Bízzunk abban, hogy 
Mohács város minden polgára 
sietni fog  tehetségéhez mérten 
adomány felajánlani, hogy a 
koldulás egyszersmindenkora 

| megszüntethető legyen. Nem 
kell senkinek sem erején felül 
adakozni, de viszont senkinek 
sem szabad magát kivonnia. Ha 

j mindenki csak pár fillérrel is,
! hozzájárul a segélyalaphoz, ak

kor Mohácson nem lesz éhező,
nyomorgó, rongyos vagy ruhát- j 
lan koldus. Természetesen első- t 

i sorban a városnak kell az ada- I 
kozásból kivennie a részét. Dr. ,
M arg itay  Lajos polgármester I 
nagy megértéssel kezeli az ügyet

! s a legutóbbi közgyűlésen is ki- ) 
jelentetle, hogy minden igyeke- ! 
zetével azon iesz, hogy a városi ■ 
képviselőtestület a jövő évi kö lt
ségvetésbe már nagyobb össze
get vegyen fel közsegélyezésre. ' 
Ezideig több m int 3000 P t fór- , 
ditottak közsegélyekre. Ebből 
havonta 30—35 rászoruló kapott 
5— 10 pengős segélyeket.

A város segélye és az önkén
tes felajánlások mellett évente 
egykét «szegény napot* is le
hetne rendezni s esetleg műked
velő, vagy más jótékonycélu 
előadások jövedelmével a segély
alap bevételeit fokozni.

A befejező munka a segélyek 
szétosztása lenne. Ez is komoly 
és nagy feladat. Lesz a szegé
nyek között olyan, akinek ter
mészetben (liszt, zsir, tűzifa stb.) 
kell a segélyezést nyújtani, v i
szont olyan is, akinek pénzbeli 
segélyt lehet adni.

Ézt a legalaposabban kell el- 1 
birálni, hogy a segély valóban i 
segély s ne a szó szoros érte
lemben veendő <borravaló* {

i tegyen.
A magunk részéről is kérjük 

a város közönségét, hogy a ju 
nius 19 ki gyűlésen je le n je ik  
meg.
X X ^ ' X X X X X X X X X

V isszatérve a m ohácsi 
G azdanapra.

A <Dunavidék> cimü hetilap, 
junius 8 iki számában aláírás nél
kül megjelent <Oazdanap tanul
ságai* cimü cikkre az alábbiak
ban válaszolok.

Nem ismerem azon magas 
személyiséget aki e cikket irta, 
aki mások jogos munkája felett 
gyakorol személyes kritikát, sze
mélyes rágalmakat szór kritikán 
aluli cikkével.

Mindenesetre mielőtt, a tárgyra 
áttérnek meg kell állapítanom, 
hogy az olyan embereket akik 
névtelenségbeburkolva, más háta 
mögött támadnak, rágalmaznak 
embereket, és intézményeket s 
nevüket kiírni bátorságuk nincs, 
városunk legutolsó, leghitványabb 
polgárainak tartom.

No, de nézzük meg mi is tö r
tént a mohácsi gazdanap rende
zésével, mert a cikkíró ur 1 azt 
mondja, politikát vittek bele.

A Baranya Vármegyei Gazda
sági Egyesület a gazdanap meg
rendezése végett megkereste M o
hács megyei város Mezőgazda- 
sági bizottságát. Ebben a b izo tt
ságban pártkülömbség nélkül be 
van választva mintegy 45 gazda, 
kisebb, nagyobb birtokos, köz
tük dr. Beck Alajos a gazdakör 
elnöke is, aki a mezőgazdasági 
bizottsági ülésre szóló meghívót 
alá is irta, de azon részt nem 
vett, azt hiszem ennek sem én 
magam, sem a gazdasági egye
sület vezetősége, oka nem lehet. 
Bizonyára azért nem jö tt el, mert 
ezen gyűléseket tábora bővíté
sére alkalmatlannak tartja, meg 
hát ügyvédet a gazdák bajai 
nem érintenek, annyi bizonyos, 
hogy a mezőgazdasági bizottság 
megválasztása óta körülbelül |
20-szor tartott ülést, de még azon i 
dr. Beck csak egyszer vett részt. '

Továbbá a cikkíró u r ! azt Ír ja : 
kérdem volt-e valaki a mohácsi 
gazdakörben, vagy annak elnö
kénél, hát bizony nem volt, h i
szen annak elnöke meg vo lt a 
már fentebb említett mezőgazda
sági bizottsági gyűlésre is híva 
o tt is képviselhette volna a gaz
dakört s hogy a gazdakörbe 
nem mentünk el nagyon termő 
szeíes, mert hiszen egy olyan 
körben nincs mit keresni, amely 
tisztán politikai jellegű, s amely 
azért alakult, hogy Dr. Becket 
nagyságos úri címhez segítse, 
akinek kerületenkint külön elnö
kei vannak, amely kör minden 
célt szolgál csak azt nem, amit 
kellene amire alakult: a gazda 
érdeket.

Most már, azt kérdezem a 
cikkíró úrtól, hogy tulajdonkép 
pen mit is kerestünk volna a 
gazdakörben, talán a mohácsi 
zsidó kereskcóoK árui összeírása 
végett mernünk volna oda, hogy 
azokat vigyük a gazdar.apra rek • 
Iámnak, vagy talán a Beck párt 
mezítlábas főkorteseit állítottuk 
volna ki m int a gazdakör dísz
példányát?

Azt, Írja a cikkíró ur, hogy 
személyem nem vo lt alkalmas 
arra, hogy a gazdanap rendező 
sében résztvegyek, engem ennek 
rendezésére úgy a város k ikü l
döttei, valamint a mezőgazdasági

’zottság egyhangú határozata 
a apján kértek fel, tehát ezek 
'lián  jogosan rendeztem, más
képpen pedig m int a mohácsi 
kisgazdapárt elnöke, azt hiszem 
gazdanap rendezésére választott 
bizottságban hivatott voltam.

Azt kérdem a cikkíró úrtól, 
k it tartott volna a helyembe al
kalmasnak talán, Roheim Jenő, 
vagy Vida Dezső urakat, vagy 
tán dr. Becket, vagy Orsteln Vil 
most, vagy Deák Aladárt, vagy 
más hasanló gazdaköri tagokat.

Én nyugottan nézek, szembe ’ 
Mohács város gazdaközönségé
vel, mert azt hiszem megvan ) 
győződve, hogy ahogy a múlt- j 
bán sem, úgy jelenben sem, nem | 
vezetett politika, akkor amikor a ! 
gazdákról van szó, ezt igazolta 
az is, hogy a kiállításra előállí
to tt állatok gazdái m indkét párt 
részéről képviselve voltak, akik
nek jószágaik a kiállításra meg
felelt: ezt igazolja az is, hogy a 
dijakat nyert állatok tulajdonosai 
mintegy 4O°/o-ig a Beck párt em
berei voltak.

Vagy talán az fáj a cikkíró

urnák hogy nem mind a Beck- 
féle, ha akarom keresztény, ha 
akarom pájesz párt emberei, s 
azoknak állatai vettek csak részt 
a kiállításon?

Fáj, hogy még tőrödnek a 
gazdákkal? Fáj, hogy egysége- 
sen lelt megrendezve a gazda- 
nap? Faj, hogy az előkészített 
aknamunka nem sikerült a cikk
író urnák? Fáj, hogy a gazdák 
pártkülömbség nélkül részt vet
tek a banketten? Fáj, hogy mé
gis csak sikerrel járt a gazda
nap? Kedves cikkíró u r! higyje 
el, hogy a kisgazdák sorfalait 
csak egy kis időre bontották 
meg s hamar vége szakad an
nak a pünkösdi királyságnak 
hiába ordította egyik borgőztől’ 
tele fejű magát fél istennek gon
doló kis Beckista, hogy 10 évig 
a nagybátyám az úristen Mohá
cson, most én parancsolok, s itt 
úgy lesz minden ahogy én aka
rom, mert hamarosan belátják 
azok a félrevezetett kisgazdák, 
akiket mézes- mázos szavakkal 
hazug Ígéretekkel nyertek meg 
a liberális eszmék támogatására, 
hogy ígéreteik hazug, valótlan-’ 
ság voltak s hogy kisgazdának 
a helye a kisgazdapártban van: 
nem az ügyvédek a nagytőke 
mellett mert annak más az érdeke.

Azt Írja a cikkíró u r! miért 
nem lehet ez a város egységes, 
hol lehet itt a hiba: én is azt 
kérdem? de meg is mutatom az 
az egység megbontását nem mi 
idézzük elő, hanem bizonyára 
azok akik mind a cikkíró ur is, 
cikkjében hazug állításaival, rá
galmaival éket ver a gazdák 
közzé s aztán magát gyáván ju
hászkutya módra elbújva, meg 
húzódva, nevét cikke alá írni 
nem is mervén, az egységét ezek 
a tág mellényü, szűk tekintetű 
mindenre képes cikkíró urak
tagolják szét.

Továbbá a cikkíró u r! azt kér
dezi, hogy látott-e a bizottság 
más búza, vagy árpa táblát mint 
a rendezőét, erre nézve a cikk
író urnák nem kell, hogy én 
adjak felvilágosítást a <Dunavi- 
dék* felelős szeikesztője meg
adhatja, ő aki mindjárt a máso
dik kocsin foglalt helyet s iga
zolhatja, hogy csak annnál a ve
tésnél á lltunk meg, ahol az egye
sület és a gazdasági felügyelő
ség kiküldötte i kérték és hogy 
mennyire nem a saját vetésemet 
mutattam meg, igazolja az is, 
hogy a Mező utcai dűlőn végig 
haladva ki egész a határig egyet
len egy darab földet, vagy vetést 
sem mondhatok a magaménak; 
innen a felső részre hajtva a 
bizottság véletlenül megáljt ve

zényelt az én árpámnál, amire 
azt mondottam, ennél szebb is 
van még két darab, amiket az
után be is mutattam, melyből a 
bizottság Fekete Tasi Sándor 
árpáját díjazta aki, hogy melyik 
párthoz tartozik nemhogy én, 
de tán ő maga sem tudja mert 
az még soha nem politizá lt

A cikkíró ur önzőnek, erősza
kosnak tüntet fel cikkében, tér
jünk hát át szépen sorban a dí
jazásokra, nézzük meg kik is 
voltak tulajdonképen az önzők.

M ielőtt a határbejárásra indul
tunk volna, vetés bíráló bizott
ság egyik tagja arre kért, hogy 
Oálcsik rendőrfelügyelő búzáját 
nézzük meg, mire önkéntelenül



1030. junius 15. MOHÁCSI HÍRLAP

azt. kellett felelnem, ha csak tán 
a padláson nem, de vetése sze
rintem nincsen, ami van neki az 
bérbe és felibe van adva ; kü lön
ben is nem hivatásos gazda s 
szeriniem a gazdanapon csak 
gazdák vetéseit kell díjazni s 
nem tisztviselőét.

S igy bizony (Jólesik felügyelő 
ur búzáját nem láttuk, de azért 
dicsérő oklevéllel díjaztuk, hogy 
történt nem tudom, de megtör
tént s ezzel egy gazdát egy* k i
tüntetéstől m egfosztottunk/

Ha már a díjazásnál tartunk, i 
meg kell említenem a lóbiráló | 
bizottság működését, amely 
Höröcz István gazdatársunk 
Fecském nevű kancájának a I 
kanca dijat nem hiszem, hogy 1 
a meggyőződésére adta ki, mert j 
bizony a Fecském aki közel 20 
esztendőt számolgat magáénak 
hibás, hajlott, nyerges derekával, 
franciás labaival, és bizony iva
dékát az érdemekben dús gazda 
felmutatni nem tudta, mert b i
zony a Fecském talán csődört 
nem is látott, bizony a kanca 
dij helyet a virslinek ajánlhatta 
voina a bizottság ez is, hogy 
történt nem tudom de a fecs
kém a kanca d ij nyertese lett.

A szarvasmarha díjazáshoz 
érünk. Meglepően szép és jó  1 
állomány van felvonultatva úgy, 
hogy a jobbná ljobb , szebbnél- 
szebb kisgazda szarvasmarhák 
között a bizottságnak nagy mun- 
k á j. van a dijak kiosztásánál, 
mégis az eredmény kihirdetésénél 
meglepődve halljuk, hogy ügy
védi marha viszi a dicsérő okle
velet a sokkal szebb és jobb 
kisgazdák marháival szemben. 
Dr. íleck Alajos «Szőke> nevű 
tehene kapja a dicsérő oklevelet 
egy gazdanapon az állatdijazás- 
nál, akkor amikor azért tartunk 
gazdanapokat és állatdijazásokat, 
kogy a jószágtartó gazdáknak a 
tenyésztéshez kedvet csináljunk.

Nó de most már vissza a 
dicsérő oklevelet nyert Szőkéhez 
(a feleségein kedvence) nem sze
retném megsérteni most már 
pláne m int a dicsérő oklevél tu 
lajdonosát, de bizony a Szőke 
sem felmenő, sem lemenő ágon 
nem valami nagy családfának 
örvend, még csak nem is ura
dalmi származásra tekinthet visz- 
sza, mert bizony a dicsérő okle 
vetet nyert Szőke egy mohácsi 
kisgazdatársunk, névleg M atko- 
vics Mátyás tenyészetének mustra 
állományából került ki és onnan 
vitte fel az Úristen a dolgát, 
hogy a május 29-én megtartott 
gazdanap és állatdijazáson ki
osztott dicsérő oklevél tulajdo
nosának vallhassa magát, Irat 
amint látják kérem, ez is meg
történt, evvel is egy kisgazdát 
fosztottunk meg egy díjtól.

Kedves gazdatársaim és me
lyen tisztelt olvasóközönség lát

hassák, hogy tulajdonképen 
mik a gazdanap tanulságai, ami
ről a <Dunavidék» junius 8. 
számában foglalkozik.

A «Dunavidék> elég sűrűn 
foglalkozik úgy személyemmel, 
valamint pártunk többi tagjaival 
is, eddig nem tartottam érdé les
nek, hogy válaszoljak cikkeikre, 
most is csak azért Írtam meg 
cikkemet, mert gazdasági egye 
sülét vezetőségét is rágalmazza 
s igy szükségesnek tartottam, 
hogy a közvélemény előtt a va
lót feltárjam, különben itt a lap 
hasábjain kijelentem, hogy bár
m it imának is el
semmifele válaszra nem méltatom 
az oly lap cikkíróit, akik gyáván, 
hitványán, elbújva, meghúzzák 
magukat, cikkeikhez aláírni nevü- 
ketbátorságuk nincs.

V A R G A  P Á L
a mohácsi kisgazdapárt elnöke.

U rn a p i k ö rm é re t  a b e lv á ro s b a n .
Junius 19-én, Űrnapján a szent

misék a belv. pléb. templomban 
a köv. időkben lesznek: 7, 8. 9 
és negyed 12 órakor. A 9 órai 
szentmise után lesz a szokásos 
ünnepélyes körmenet az Ol'ári- 
szentséggel. A körmenet rendje a 
következő :

1. A kereszt.
2. Az iskolák növendékei.
3. Nagy leányok.
4. Kát. Legényegylet.
5. Leventék.
6. Férfiak.
7. Egyesületek zászlókkal.
8. Hadastyánok.
9. Crédó.

10. Énnekkar.
11. PapságazOltáriszentséggel.
12. Hatóságok és előkelőségek.
13. Mária kongregáció.
14. Szoc. Misszió Társulat.
15. Mansz.
16. Rózsafűzértársulat.
17. Nők.
A körmenet 8 as sorokban ha 

lad és mindenki csatlakozzék a 
körmenethez.

Az útirány: Szentháromság 
utca, Kisfaludy u., Szí János u , 
Király u., Szentháromság u. és 
vissza a templomba.

Felkérem a kát. hívőket, hogy 
amere a körmenet elhalad, az 
Oitáriszentség iránt való tiszte 
létből házuk ablakait gyertyák
kal és virágokkal ékesítsék föl.

Mohács, 1930. junius 13.

D r .  K á p o ln a i  Z s ig m o n d
esperes-plébános.

— Esküvő. Roscnthal László 
és Klein  Buske f. hó 10-én d e. 
fél 11 órakor Bakács u. 4. szánt 

k M v jOket. (Minden
külön értesítés helyett.)

— Szenthárom ság vasár
napja. Junius hó lő-én van 
Szentháromság ünnepe, amelyet 
a kát. Egyház mindenkor nagy 
fénnyel szokott megünnepelni, 
mint hitének egyik legittélysége- 
sebb titkát. A belv. pléb. templom
ban az istentiszteletek rendje a 
köv.: 7. fél 9, fd  10 és negt d 
12 óra, Eél 10 órakor ünnepélyes 
körmenet lesz a Szgntháromság 
szoborhoz, visszajövet a templom
ba prédikáció és nagy mise. A 
litánia este 7 órakor kéz a tem
plomban, tekintve az utcai nagy 
zajt. Űrnap okttvája alatt min
dennap reggel fél 8 órakor a 
szentmise, dílu 'án 6 órakor pedig 
litánia lesz sz.ntségkitétellel.

— Előzetes b e ira tk o zás az 
elem i iskolában. A mohácsi r. 
kát. elemi iskolában az előzetes 
beiratások f. évi julms hó 1 én 
és 2 án lesznek.

— A kongregánisták figyel
mébe. Az urinők és lányok 
Mária Kongregációjának vezetősé
ge a legutóbbi gyűlésén úgy ha 
tarozott, hogy a Mária-Gyűdi 
zarándoklatot nem junius 30 in, 
hanem jun ius hó 23-án, hétfőn 
tartja n eg Ezúton is figyelmez- 
te.i a vezetőség a tagokat, hogy 
az id'ip' nt változásáról még kellő 
időben értesüljetek és az esetle
ges résztvevőket is, t ik  nem tag
ja  a Kongregációnak, figyelmez
tethessék. Jelentkezni lehet még 
a Konj r ■ pénztárosánál aki
nél a kedvezményes jegy árát 2 
P 80 fillért is le kell fiz élni. 
Kedvez tien idő esetén a zarán
doklat a következő napon lesz 
megtartva. Ugyancsak ezúton is 
közli a tagokkal, hogy a legkö 
zelebbi rendes gyűlés 16 án, hétfőn 
nem 5, hanem 6 órakor lesz az 
az inasiskolai vizsgák miatt. Ez 
lesz az idei kocgregációs évben 
az u ’olsó rendes gyűlés.

— Kertmegnyitás az Iparos- 
körben. Múlt számunkban már 
jeleztük, hogy az Iparosköri kert- 
megnyitót vasárnapra, folyó hó 
15 re tették át. A nagyszerű ígér 
kezű mulatságot a közönség 
figyelmébe ajánljuk.

— Öreg lövészek figyelm ébe. 
A Lövészegylet vezetősége fel
hívja az üreg lövészeket, hogy 
vas rnap délután 3 órakor legye
nek a lőtéren.

— A polg ri iskola tori.a- 
verzenye. Az itjut-ag testedzése, 
erósödése az alapja minden jöven
dőbeli reménykedésünknek. Ez a 
magyarázata annak, hogy az is
kolai tornaver senyek és sportese- 
menyek iiánt az újabb időkben 
mind nagy obb és nagyobb érd k- 
iődés nyilvánul meg. Ezt tapasz

taljuk a hely beli áll. polg. iskola 
tornaversenyeinél is, mikor évente 
mindig szelesebb rétegek kapcso
lódnak be az iskola eme repre
zentatív szereplésébe. Ez az ér
deklődés nem csak abban leli ma
rt arázatát, hogy a gyermek min
den megnyilvánulása szép s örö
möt okozó, hanem abban is, mert 
az iskola minden tornaversenye 
haladast jelent az előző évi ha
sonló munkához. Évek vesződ-

1 s;ge kell addig, amíg e gyermek 
teste s izomrendszere betörik a 
fegyelembe s szentet gyönyörköd- 

: tető gyakorlatokba. Eziden úgy a 
lányok, mint a fiuk — együtt a 
négy osztály — 3—3 pompás 
szabadgyakorlatot mutatnak be 

. s után, mely 
is a leventék zene

it, ranak kíséretével fog megtör
ténni. Az elmúlt évek hosszú at- 
lc ikai versenyeit nem aznap tárt
jai:, hanem már az előző napon 
s csupán a szemnek tetsző — 
pl. futás, ugrás — ágak döntő 
küzdelmeit fogják a sporttelepen 
let 'nyoiiteni. Utana azonnaj a di
jak kiosztása következik, melyen 
igy az egész közönség részt fog 
vei i i. Utana az iskola növende- 
l. . i  diseme et.en, ieventezenekar- 
r..l leveliül a pályáról. A torna
vet seny Űrnapján, f .  hó 19 én 
d. u. 5 órakor lesz. (Kedvezőtlen 
idő esi in  a következő vasárna
pon, jun . 22-én tartja meg az is
kola a versenyt.) Belépődíj 1 P,

\ ei a ekeknek s leveliteknek 60 f. 
— Az elem i isko lák  v izsgái. 

A m esi elemi iskolák a követ
kező sörre dben tartják meg idei 
vi .sgáikat: Junius kő 16-an dél
ed.t az összes bel- és külvárosi 
os tály tikban, junius hó 16 án 
r.-lutan fé 5 órakor az iparos 
t nonciskola összes felekezeti hit
tan vizsgák, 4 órakor a közisme- 
re i osztályok vizsgái. Junius hó 
17 én délelőtt az összes kültelki 
r. kát. elemi iskolák vizsgái, ju- 
t ius hó 28-án magánvizsgál. 
Ju ius hó 29 én, Péter-Pal napján 
ünnepélyes Te Deum és értesítő

I kiosztás.
— Városháza és a közönség. 

Egy ízben már megírtuk, hogy 
a városháza kapubejáratainál tá
jékoztató táblázatot kellene el
helyezni, amely jelzi, hogy me
lyik ügyosztály hol van? Azóta 
sok idő mull el, de azért ma is 
megtörténik, hogy a városházá
nál ritkán előfordulók nem is
merik ki magukat s bekopogtat
nak más szobában, vagy pedig 
ha van kitől, a folyosókon kér-’ 
dözősködnek. Az egész igen 
egyszerű s a közönség érdeké
ben kérjük, hogy mielőbb csi
náltassák meg. Sok munkameg
zavarástól mentesülnek egyesek 
és a közönség viszont könnyen 
megtalálja azt az ügy osztályt, 
amelyiket keresi.

,  í  í \  \ f  i i i  t  o  í n  Ó  l a  3 teleP3kkei va!ö órókös bajlódást és szeretne
V - z F l  1  m t í y  L i l i  L e t  I l l e t i  egy hálózati készüléket, mely minden gondtól 

mentelit mert bekapcsolása úgy történik, akár a v i l l a i i y m a l t é .  D e n e m  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?
~  ■» v t n l !  A árért átveszi és kicseréli
v S O r é l i e  0 6  V X X - J J L t V r U l V I .D l “ I I ( i i «  h á ló z a tira ,  m e ly re  egy évt garanciát vállal.
H a ll a s s a  m eg  a  le g ú ja b b  Wt-SsZTERüüWIBI k é s z ü lé k e t!  Semmi hálózati bugás nincs, gyönyörű
Hang,’eazetö.kiviteti kbhbwí óiiomá.ok . étele VE5ZTERG0MBI rádió vállalat
an tenna n é lk ü l! — Aruk olcso.b, mini g o »M .iu . - Te|t[óo  n j  M o h á c s ,  I I .  Lajos II. 2 8 . Telefon 113.
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— Tudja Ön m ár, hogy az 
ismert Aspirin-tabletták 1895-ben 
beható kísérletek és tudományos 
kitatások után kerültek forgalomba 
és immár kbl. 33 év óta az em
beriséget a „meghűlések* elleni 
védekezésnél támogatják. Hülések 
minden tüneteinél, influenza-, spa
nyol-járvány-, reuma, csúz, ischiás- 
nál ma már az egész világon As- 
pirin- tablettákat az eredeti csoma
golásban a „Bayerkeresztel, 
szedik.

— Az Iparostanoncisko la  k i
rándulása. Csütörtökön a mo
hácsi iparostanonciskola 50 nö
vendéke Erős József igazgató 
tanító, Pichler József, Benedek 
József, Faragó  Oábor és Kiss 
Béla tanítók kíséretében Pécsett 
járt tanulmányi kiránduláson. A 
kirándulókat M árton  János, Kro- 
sics Sándor, Nagy Ferenc és 
a két helyi lap szerkesztője is 
elkísérték. Az értékes anyagú k i
rándulással lapunk legközelebbi 
számában foglalkozunk bővebben.

— A községek függűkölesö- j 
nőke t vesznek fel. Baranyavár- 
megye kisgy ülése kedden tartott 
ülésén jóváhagyta Dunaszekcső, 
Szajk községek azon határozatait, | 
hogy adósságaik rendezésre függő 
kölcsönt vesznek fel.

— M ásfé lm illió  pengő Bara- 
nyam egye adóhátraléka. A vár
megye közigazgatási bizottsága 
keddi ülésén Halász Antal h. 
pénzügyigazgató a vármegye adó
zását ismertette. Ennek kapcsán 
bejelentette, hogy a május hónap 
végén 1,581 322 pengő volt az 
esedékes hátralékos adó, ami az 
egész adózás 47%-ának felel meg.

— Áldott állapotban levő  
nők és ifjú anyák a természe
tes „Ferenc József* keserűviz 
használata által rendes gyomor- ! 
és bélműkődést érnek el.

— A vám őrségi la k tanya  
á tvé te le . Folyó hó 11-én 9 óra
kor folytatódott le a vámőrségi 
laktanyáknak az átadása, illetőleg 
a végzett munkák ellenőrzése. Az 
átvételt és az ellenőrzést a pénz
ügyminisztérium, m. kir. Allam- 
épitészeti hivatal és a város kép
viselőjéből alakult bizottság vé
gezte, mely a legnagyobb elisme
réssel nyilatkozott különösen a 
mohácsi iparosok munkáiról. Az 
elismerést a városi mérnöki hiva
taltól vett értesülés szerint az át
vételi jegyzőkönyvben meg is 
örökítették. A laktanya építkezés
nél a következő mohácsi iparo
sok végeztek m unkát: Predács 
lakatos, Borbély szobafestő, 
Schlitzer mázoló, Czigler üvegező, 
Hermann ács és R ubint vízveze
ték és villamos berendezési mun
kára.

— A m ohácsi külvárosi róm. 
kath. elem i n ép sk o la  folyó hó
15-én délelőtt 9 órai kezdettel 
tartja Szent Imre ünnepségét, ’ 
melyre a szülőket és érdeklődő- |

' két ezúton hívja meg a külvárosi 
I tantestület.
i — Akiknek a szívműködése 

rende tlen , erőlködés nélkül úgy 
érhetnek el könnyű székelést, ha 
naponta reggel éhgyomorra meg
isznak egy kis pohár természetes

I „Ferenc József* keserüvizet.
I Szivszakorvosok megállapították, 

hogy a Ferenc József viz sú- 
i lyos billentyűi ibáknál is enyhén, 

biztosan és mindig kellemesen hat. 
A „Ferenc József* keserűviz 
gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

—  Jun iá lis  Majson. Vasárnap, 
f. hó 15-én Majson, a majsi 
nagyerdőben Sok Ambrus ven- 
déklős juniálist rendez konfetti 
és szerpentin csatával egybekötve. 
A zenét a kitűnő majsi levente 
zenekar és cigány banda szol
gáltatják. Esle nagyszabású tűzi
játék szórakoztatja a közönséget. 
Gondoskodás történt a kitűnő 
ételeken és italokon kivül arról 
is, hogy autóbuszon mehessen 
és jöhessen vissza a közönség.

— A szigeti földek uj osztá
lyozása közszemlén. Az elmúlt 
évben Csepeli Aladár pénügyi 
főtanácsos felülvizsgálta a szigeti 
földek osztályozását s a tapasz
taltak alapján uj osztályozást vé
geztetett. Ennek kimutatása folyó 
évi junius hó 10-től julius hó 9-ig 
a városházán I. emelet 36. sz. 
szobában közszemlére lesz kitéve. 
Az uj osztályozás elten bárki 15 
nap alatt a városi adóhivatalnál 
beadandó fdebbeztssel élhet.

— T a lá lt tá rg ya k . Egy zsák 
fürészport, egy fésűt és egy kul
csot, 5 pengőt, egy női blúzt, egy 
női retikül benne zsebkendővel 
és ceruzával. Igazolt tulajdonosok 
átvehetik a rendőrkapitányságon.

— A n ya kö n yv i bejegyzések 
szerin t 1930 évi junius hó 6-tól 
1930. junius hó 13 ig. Születések: ‘ 
Balog Éva, Csellér János, Bencsik 
Mihály József, Lipokátics Éva, ! 
Király Erzsébet, Kecskés Pál La
jos, Uvercsák János. Házasság- 
kötések : Sebők János és Szajcsán 
Anna, Rumán Mihály és Tatay 
Éva, Farkas Pál és Kulisich Mária. 
H alá lozások: Bárácz András 6
hónapos, Lipokátics Éva 1 napos, 
Tresz Mártonná 48 éves.

Keveset használt
ke ré kp á r eladó

a múzeumban püspöki kastély.

Színház.
Pénteken Szomori Dezső 3 

felvonásos színműve: «Takáts 
A!ice> ment. Igazi Szomori darab. 
Az erkölcstelenségbe süllyedő 
doktor kisasszony regénye, aki 
megöli betegét, hogy szenvedé
seitől megváltsa. A bűnt magára 
vállaló férfiú i pedig, aki érte 2 
évet még a rabságban is szen
vedett, rútul megcsalja a főnöke 
fiával. A darab a mai vallástalan, 
érzéki és mindenre képes exal 
tált alakok lélekrajza különösebb 
irodalmi érték nélkül. Ilyen darab 
sem való a jóizlésü közönségnek 
még kevésbé az ifjúságnak, mert 
nem nevelő, hanem erkölcsi 
szempontokból bizony romboló 
hatású.

Sz. Dankó Böske unszin- 
patikus szerepét teljes igyekezet
tel játszotta azonban igazi ké 
pességei bemutatására nem volt

I

(zM,iért jeíent

a £é£ doboz
megtakarítást ?

f  jONDATLAN MOSÁS következtében jobban 
romlik a ruha, mint a hordástól. Ez a szakem

berek véleménye. Ahányszor selymet, műselymet, 
gyapjút vagy más színes holmit mos olyan szappan
nal, amely ártalmas anyagot tartalmaz, a rostok 
gyöngülnek, a színek elhomályosulnak és az egész
drága darab hamar tönkre megy.

Tehát ily szappan használata pénzpazarlást jelent!
_ Ne vállalja az^olyan szappan vásárlásával járó 

kockázatot, — legyen az forgács, pehely vagy da
rabos szappan, — melyért gyártói nem szavatolnak.

Ha azonban Lux szappanpelyhet vásárol, akkor 
biztos abban, hogy a legtisztább enyhe szappant 
kapja, pehely formában. Lux nem tartalmaz ártal
mas alkatrészeket, egyáltalában semmit, ami a 
finom szövedéket és a gyönyörű színeket meg
támadná.

Lux csak a kék dobozban kerül eladásra, 
sohasem kimérve I

Ha nincs a kék dobozban, akkor nem Lux!

ez a darab elkalmas. Zemplényi 
Zollán rövid, de fölötte nehéz 
szerepét teljes sikerrel oldotta 
meg. Szabó László, Sala Domokos 
és a többi szereplők kifogásta
lanul játszottak. Siménfalvi Sán
dor alakítása külön említést ér
mei. Reméljük, hogy a darabot 
nem ismétlik meg.

Szombaton: A csúnya lány. 
Egy histériás asszony, egy állati 
nőstény házasságtörései és him- 
imádata, egy megcsalt férj torzí
tott butasága és nevetségessé 
tétele meséje keretében egy leány 
fondorlatos igyekezete a szeretett 
nőcsábitó férfi meghódítására, ez 
a darab silány tartalma, melyben 
semmi szépet nem láttunk, semmi 
jó t nem tanultunk. Mérgezett 
levegő áradt a színpadról. Éva 
kettős szerepét Móróc Baba vitte 
ügyesen, elevenen, sok színpadi 
rutinnal. Salamon G izi sok tap
sot aratott. A játékának szóltak 
és semmiképen sem ellenszenves 
szerepének: a histériás Sziszi 
asszonynak. Szabó F. László já
tékában sok az erő és elegáncia. 
A rtúr szerepében Szabó Samu 
aratott újabb és jó l megérdemelt 
sikert. A bántó csupán az volt,

hogy egy megcsalt férj hihetet
len ostobaságán keresztül adóz
hatott csupán a közönség derült
ségével és tetszésnyilvánításával 
kitűnő játékával. A sikerhez nagy
ban hozzájárultak még Nógrádi 
Lonci, Siménfalvy Sándor és 
Sala Domokos.

Vasárnap: Tommy és Társa 
ment másodszor.

H é tfő n : Csókos asszony, Nem 
«Ujdonság», nem <sláger>. Több 

! ezeknél. Jó darab, ügyes bonya- 
dalom, tiszta levegő. A közönség 
érdeklődése és a siker bizonyí
téka annak, hogy még ma a XX. 

I században sem vagyunk túl az 
| erkölcsökön és a közönség és a 

siker igenis nem igényli a pisz
kot és erkölcstelenséget. Katóka: 
Nógrády Lonci játéka nem nagy 
vonalú, nem szikrázó, de egy
szerűségében bájos és affektált- 
ság nélküli természetes. Gyö
nyörű és ízléses ruháival feltű
nést keltett. Partnere Szabó F.
László a tőle megszokott precizi 
tással és ügyességgel elevenítette

| meg Dorozsmay rokonszenves 
i alakját. Móróc Baba, Rica Macája 

csupa elevenség, csupa élet és
I ötletesség. Táncainál azonban a
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ruhának kézzel fellebbentésél a 
rövid, liliputi szoknyácskák és 
lábainak könnyed röppenése tel
jesen feleslegessé teszik. Anélkül 
is a közönség nem lát — keveset, 
ibolya Ede és Szabó Samu ősz- 
szeölelkezéséből nagyszerű és 
Kacagtató figura született. Aktuá
lis rögtönzései is hálás közön
ségre találtak. Siménfalvy Sándor
nak a nagyhanguságában, fél- 
szegségében és rátartóságában 
mulatságos Kubanek hentese sok 
tapsot aratott. Megérdemelte. 
Nagyon jó volt Szalma Sándor 
Báró Tarpataky szerepében. A 
közönség megelégedetten tá
vozott.

Kedden: a Tüzek az éjszaká
ban cimü dráma került színre, 
— hál' Isten telt ház előtt. Csu
pa izzó irredentizmus jellemzi a 
darabot, melynek majd minden 
szava, jelenete a legszivbemarko- 
lóbb magyar sors, melyet a sze
replők egész lélekkel és erejük 
legjavával személyesítettek meg. 
A szereplők közül mindenekelőtt 
Sala Domokost kell kiemelnünk, 
aki olyan tökéletes művészettel, 
olyan magával ragadó erővel és 
olyan klasszikus őstehetséggel 
játszotta meg szerepében szinte 
saját énjét, amilyen művészetet, 
tehetséget és kifejező drámai 
erőt, minden pályatársai közül is 
csak kevesen, a valóban őstehet
ségek adhatnak. Mellette a férfiak 
közül a k iforro tt tehetségű Zem 
lényi Zoltán, az egyre szimpali- 
kusabb Szabó F. László, a pom 
pás Szabó Samu, a tehetséeges 
fiatal Halmi Jenő,Siménfalvy,Hor
váth, Marosi Lajos. Szalma, Koz
ma Szili, a nők kö zü l: H. Szűcs 
Vilma, Sz. Dankó Böske, a kis 
Krámer Pisti és Teri tehetségük 
egjavát adták és vitték sikerre a 

darabot. Volt még egy nőszerep
lője a drámának: Antal Nusi, akit 
szándékosan említettünk utolsó
nak, mert az ő személyével kü
lön kívánunk foglalkozni. Fog
lalkozni nem is szorosan mai 
szerepével kapcsolatban, melyben 
pedig elegáns megjelenésével, 
pompás beszéd technikájával és 
kiváló alakításával, énekes szí
nésznő létére is, a dráma egyik 
.'öerőssége volt, hanem általában 
kell felfigyelnünk Antal Nusi 
egyéniségére és szereplésére. 
Már bemutatkozó szerepében a 
legnagyobb megelégedéssel lát
tuk, hogy a hozzá fűzött vára
kozásnak mindenben megfelel, 
igen kellemes énekhangja, stílu
sos játéka, rutinos tánca, beszéd- 
modorából kisugárzó kedvessége, 
minden szerepkörben való ottho
nossága, egyéniségének olyan 
összértéket ad, mely a legjobb 
és legnehezebb szerepek alakítá
sára qualiffikálja. Teljes sikerű 
bemutatkozása után néhány nap
ra, mégis meglepetéssel tapasz
taltuk, hogy nem látjuk a szín
padon. Szeretnők elhinni, hogy 
az illusztris művésznő — aki a 
legutóbbi napokban ismét sikert- 
sikerre arat — egészségi okokból 
maradt ki egy ideig a szerep- 
osztásból, amit annál is inkább 
őszintén sajnálunk, mert ezáltal 
sok fokozottabb kellemes szín
házi élményt nélkülöztünk. A 
közhangulat a legteljesebb szim
pátiával kiséri figyelemmel Antal 
Nusinak, m int a társulat egyik 
legtehetségesebb tagjának szerep
lését s bár örvendetesen látjuk,

hogy ismét hozzá méltó szere
pekhez jut, mégis, a kritikus hi
vatását meghaladó mértékben, a 
közvélemény nevében is kérni 
szeretnők, a színház vezetőségét, 
hogy adja meg Antal Nusinak a 
módot, hogy művészetét kijátsz
hassa, a közönségnek pedig, 
hogy teljes értékű előadásokban 
gyönyörködhessék.

Szerdán Jacobson és Osterei- 
chen : „Marinka táncosnő* cimü 
operettje ment, amelynek zenéjét 
Jean Gilbert szerzetté. Ügyes, jó 
kis operett, amelyet Harsányi 
Zsolt fordított át magyarra. Kár, 
hogy az előadááon csak igen ke
vesen voltak s igy a színészek 
nem játszhattak szívvel, lélekkel, 

í A címszerepet Antal Nusi alaki- 
| tóttá. Intelligens játéka, szép 

hangja még sok komoly sikerre 
teszi hivatottá. Móróc Baba és 
Szabó Samu táncaikkal arattak 
sok tapsot, mókáikkal pedig sok 
derűt szereztek. Szabó László ele
gánsan könnyeden játszott, nap 
ról-napra többet nyújt. Siménfalvi 
Sándor, ifj. Halmi Jenő es -Sala 
Domokos játéka volt még tejesen 
kifogástalan.

Csütörtökön: a -Nem élhetek 
muzsikaszó né lkü li cimü derűs 

| vígjáték került színre A szerep
lők megérdemelnék, kogy külön- 
külön hasábokban értékeljük mű
vészi alakításukat, a helyszűke 
miatt azonban csak neveik felso
rolására szorítkozhatunk. A siker 

I legszebb pálmája kétségtelenül 
Benkő Ilonáé, vele együtt Dankó 
Böske, Serfőző Ilona, Szűcs V il
ma, Antal Nusi, Mórócz Baba, 
Salamon Gizi, Zemlényi, Szabó 
F. László, Nógrádi Lonci, Simén
falvy, Sala Domokos ragyogtat-
ták tehetségüket, szereztek ma 
guknak újabb elismerést, a kö
zönségnek pedig egy sokáig em
lékezetes műélvezetet.

*
A Zenebona vendégművésszel.
Kedves vendége lesz a Mohá- 

! esi Színkörnek szombat este, 
m ikor is városunk szülötte, O aál 
Sándor, a Király Színház művé- 

I sze a Zenebona cimü táncos ope
rettben vendégszerepei. Ábrahám  
Pál ezen kiváló operettje bérlet- 

i szünetben, de a rendes esti hely
árakkal kerül színre és ezzel a 
színház vezetősége ismét bebizo
nyítja, hogy áldozatot nem k i
méivé azon van, hogy a szín
házba járó közönség igényeit
minden tekintetben kielégítse.

A Szinpártolá Egyesület fel
kéri tagjait, hogy hátralékos nyug
tájukat most már okvetlenül be 
váltani szíveskedjenek.

Kiknek szelvényei elfogytak, a 
tagsági igazolvány felmutatása 

| mellett és a tagdíj lefizetése nél- 
; kül 18 pengőért 12 szelvényt 
[ kaphatnak K áldor Jenő egyesü

leti pénztárosnál.

zen-sn/j: ■JT-'Cr.'cr./^/r.cr.wrr-cr-rr./r.

SPO R T.
Folyamőr váll.— M T E  3 :1  (2 :0 .)

Bíró: Ehrenfeld. Barátságos.
Pünkösd vasárnapján, az ünne- 

: pet itt töltő monitorok válogatott
jaival mérkőzött az MTE. A mér
kőzése az MTE híveinek nem sok 
örömöt okozott, mert az MTE 
olyan siralmas, gyenge és lélek-

nélküü játékot mutatott, főleg a ! 
a csatársor, hogy a szívvel-lélek
kel küzdő derék folyamőrök meg
érdemelt győzelme nem maradha
tott el. Mindkét félidőben a játék 
leginkább a folyamőrök térfelében 
folyt, de a támadásaik mindig ve
szélyt jelentettek az MTE kapu
jára. A játékuk egyszerű és sok 
benne a lendület, az MTE tech- 
nikásabb ugyan, de az erősebb 
fizikumúk és pompás kondíciójuk 
eldöntötte a meccs sorsát javukra. 
Góllövők : Barányi 2, Takácsi 1 
és a folyamőr kapus öngól. Jók 
voltak a góllövők, a két csapat 
közvetlen védelme és Dichter.

M T E  old-boy — Színészek 4 :1  
(Z : / )  Barátságos. B iró : Varga.

Pünkösd hétfő.
Az old-boyok és színészek mér

kőzése szebb volt, mint az előző 
nap játszott fiataloké, a komoly
talannak tartott mérkőzés valóban 
élvezetes és szép küzdelmet ered 
ményezett. Az old-boyok a régi 
szép stílusukban kombináltak, a 
színészek pedig lelkes játékukkal 
vonták magukra a figyelmet, j 
1 : l es félidő után az old-boyok 
felülkerekedtek és nagyobb tech
nikájukkal kivívták a győzelmet. ' 
Góllövők: Kozma 3, Ehrenfeld 1. 
Kitűnt az MTE-ből: Ehrenfeld, 
Binovits Sándor és Kiss. A szí
nészeknél a jobbösszekötő és a 
jobbhátved volt jó.

•
F. hó 22-én az MTE Pécs 

bányatelepen a PDGTAC csapa
tával játszik barátságos mérkő
zést. Az MTE oda autóbusszal 
megy és drukkereket is visz ma
gával Bővebb felvilágosítást Szeidl 
László intéző ad.

Érdekes sporteseményben lesz I 
része junius hó 15-én, vasárnap 
délután Mohács varos sportked
velő közönségének. E napon 
ugyanis a Deák-téri sporttelepen j 
barátságos mérkőzést játszanak : 
Pécs és Mohács városának old- 
boy csapatai. Városunkat Pécs j 
városával nagyon régi sportbarát- I 
ság fűzi egybe. A régi játékosok, 
akik nem egyszer vívtak egymás i 
ellen komoly mérkőzéseket, ismét ! 
egybegyülnek, hogy egy barátsá
gos mérkőzés keretében elevenít
sék fel a régi barátságot és a 
kedves emlékeket. Mindkét csa
patban sportkörökben ismert, régi i 
nagy nevek szerepelnek, ami kü- j 
lönös érdekességet kölcsönöz a 
mérkőzésnek

A felállítás egyébként a követ- j 
kező:

Pécs: Hainess, Hermész, Fe
kete, Bizse, Gombor, Merkle, 
Krebsz, Horváth, Fein, Kiss (Síp- 
szi), Krausz.

Mohács: Dobszai, Romsics, 
Leovics, Borbély, Kiss (Bucsi), j 
Schmidt, Vattay, Ehrenfeld, Bá- ,

j novits S-, Göndöcs, Nagy A.
A mérkőzést rövid ünnepség ; 

j előzi meg, amikor is kölcsönös 
' üdvözlés és virágcsokorral való J 
í kedveskedés emeli az ünnepséget, j

A- mérkőzés pontosan fél 6 óra- 
j kor kezdődik
i Mérkőzés után a Scháffer szál- j 
, loda terraszán halpaprikás lesz, l 

amelyen minden sportbarátot szi- ’
vesen látnak. Egy teríték ára 2 
pengő. Jelentkezni lehet Bánovits , 
Sándor városi pénztárosnál.

— Nyári divatlap újdon
ságok megérkeztek és a legna
gyobb választékban kaphatók 
Fridrich Oszkár könyv- és papir- 
kereskedésében, Mohács.

Felelős szerkesztő : 
Z S U Z S I T S  A N D R Á S .

Laptulaldonot é< kiadó r
F R ID R IC H  OSZKÁR.

N Y IL T T É R
Ai ezen rovatban foglaltakért nem villa 

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetny ilvánitás.
Fogadják mindazon jóbarátok 

és ismerősök, kik szeretet halot
tunk

T a n n e r  G y ö rg y
elhunyta alkalmával a temetésen 
való megjelenésükkel, virágcsokor 
és koszorú küldéssel, részvét so 
raikkal, avagy élőszóval kifejezett 
részvétükkel, nagy bánatunkat 
enyhíteni igyekeztek, leghálásabb 
köszönetünket.

Mohács, 1930. évi junius 12.

A gyászoló család.

LEGJO BB, PRiM IA  
m in őségű  d ió -k o k s z ,  
p o ro s z  szén  és m in 
den m in őségű  öl fa ,

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

Szász és T ársa
tűzifa és szénkereskedők 

Báró Eötvös ucca 19. szám. 
Telefón 117.

K ia d ó
ötszobás lakás összes mellék

helyiségekkel
özv. Schmidt Károlyaé.

Az állami altruista export hitel
akció keretében

7 ’/»#.-os kölcsönö
ke t kö zve títünk .

M inthogy a hitel korlátolt 
mennyiségben áll rendelkezésre, 
kérjük a 100 holdnál nagyobb 
birtokosokat, hogy igényüket 
folyó hó 14 ig, a kisebb b irto 
kosokat pedig, hogy igényüket 
fo lyó hó 28-ig intézetünknél 
jelentsék be.

Mohácsi Mezőgazdasági 
_______ és iparbank R. T.
Szőlő  és h áztu lajdon o

sok figye lm éb e!
Nem szárad el többé permetező 
vagy esővizes hordója, ha nálam 
az általam megszerkesztett beton- 
hodót tetszés szerinti űrtartalommal
literenként csekély 6 fillérért 

beszerzi.
Tisztelettel

B É R E O I  G Y Ö R G Y
cementáru ütem e, M oháéi.

II. Lajos ucca 13. számú

h Á  r j  nagy udvarral és kerti t  í t  tel, nagy ház több 
szobákkal, pincével és nagy istál
lóval szabad kézből eladó.

Gergeta Mihály és kányák
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Fiad árak: ^ , V " t 8ön: 
Búza —  —  —  20  50 P
Zab —  —  —  ' 0 —  £
Rozs —  —  —  1 1 .- -  P
Árpa —  —  —  10 50 P
Tengeri m —  —  11.—  P 
Bab —  —  —  2 8 .—  P
A m ohácsi kir. jarA sbiróság mint 

telek k önyvi h a to s a it______

4133 1930. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Kendoff Antal végrehajlatónak 

Dara György és neje Miklós 
Katalin végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság újabb 
árverést 5600 pengő tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett 
a mohácsi kir. járásbíróság terü
letén levő, Dunaszekcső község
ben fekvő s a dunaszekcsői 
4563. sz betétben a f  sorsz. 
7414. hrszám alatt felvett Dara 
György és neje M iklós Katalin 
nevén álló 722 n .ö lny i felső
szigeti kertek dűlőben fekvő 
kertre 433 pengő 20 fillér kikiál
tási árban,

ugyanazon betétben ugyancsak 
Dara György és neje sz. M iklós 
Katalin nevén álló A I. 1— 2. 
sorsz. 5734. és 5735. hrsz. alatt 
felvett 768 n.-öl és 747 n.-ölnyi 
rétre és szántóra összesen 757 
pengő 50 fillér kikiáltási árban, 

a dunaszekcsői 6260. sz. be
tétben A f  1. sorsz. 6228 hrsz. 
alatt felvett Dara György nevén 
álló 37 n.-öl szántóra 43 pengő
50 fillér kikiáltási árban,

ugyanazon tkvi betétben A T
2. sorsz. alatt 6229. hrsz. alatt 
felvet, ugyancsak Dara György 
nevén álló 574 n. ö lnyi szántóra 
287 pengő kikiáltási árban,

ugyanazon betét A. lapján irt 
és a dunazzekcsői 2. sz. betét
ben vezetett közös erdőből Dara 
György végrehajtás, szenvedettet 
megillető 6 8154 ed részre 240 
pengő kikiáltási árban,

a dunaszekcsői 5730. sz. betét
ben A t  L  sorsz. 10682. hrsz. 
alatt felvett Dara Györgyné sz. 
M iklós Katalin nevén álló 1289. 
n.-ölnyi szántóra 644 pengő 50 
fillér kikiáltási árban,

ugyanazon tkvi betétben A f  
2. sorsz. 7880. hrsz. alatt felvett 
ugyancsak Dara Györgyné sz. 
M iklós Katalin névén álló 1135 
n. ölnyi szántóra 567 pengő 50 
fillér kikiáltási árban,

és ugyanezen tkvi betétben A 
-j- 3. sorsz. 5164/1. hrsz. alatt 
felvet, ugyancsak Dara Györgyné 
sz. M iklós Katalin nevén álló 1 
hold 95 n. ölnyi erdőre 847 P 
50 f kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1930 évi jullus  
hó 10. napján délelőtt 9 ó rakor 
Dunaszekcső községházánál fog
ják megártani.;

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10%-át készpénzben, vagy az 
1881 LX. t.-c. 42. §-ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni

és az árverési feltételeket aláírni. 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
(§§. lV u o .L X . ,.-c. 21. §.)
* Az aki az ingatlanért a kikiál

tási árnál magasabb Ígérete, te„, 
ha többe, Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár százaléka szerint megállapító,, 
bánatpénz, az általa Ígér, ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni (1908: XLI. t.-c. 25. §.,.

Mohács, 1930. évi május
13. napján.

D r. H A D L E R  s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteiéül:
Leopold Ferenc 

kiadó.

Ha fuvarost keres
ott a

„DUNA" Szállítási vállala-
az

a legpontosabb és legolcsóbb 
_______ Teletón 114._______

Kiadó lakás.
Perényi ucca 34. számú házban 

3 szobás uccai lakás kiadó.
L á s z ló  J á n o s  

tulajdonos-

Kereskedelmi érettsé
givel rendelkező, 

perfekt németül tudó 
fiatalember

á llá s t  keres.
Cím a kiadóhivatalban.

A j ú m lc U a i
mélyen leszállított áron 

'ÁNCSITS ÉKSZERÉSZNÉL VEHET 
Nagy raktár: arany, ezüst függők 
‘áncok, karkötők, gyűrűkben 
£züst és Alpacca rid ikül, ciga 
etta szelencék, sétabot, evőesz

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog 
lalás készül.

E lad o m
Pázmány István Kálvin u. 2. sz. 
és Holczer József Apponyi u. 58. 

számú házát.

Hainess Elemér.
■■■■ -
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Ma m á r m indenk i tudja, hogy

R osen tha l L ászló
fű s z e r -  és  c s e m e g e  ü z le té b e n  a  le g n e m e s e b b  

k á v é  f a j o k b ó l  ö s s z e á l l í t o t t  és  á l la n d ó a n

fr iss  pörkö lt kávé,
m in d e n n e m ű  fe lv á g o t t a k ,  s a j to k ,  s z a r d í n iá k  
r i n g l i k ,  c s o k o lá d é  és c u k o r k a  k ü lö n le g e s s é 

g e k  n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k .

■ E S S :
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Ingyen szódavizkészifö-
iluorrolr megérkeztek és ismét 
UVbgOR kaphatók m igakészlet 
tart VAR6A FERENCNÉL

A u b e r  V i l m o s  
H o r t h y  M i l i ló w  ú t i  h á z á 

b a n  e g ry

la k á s  k iad ó .

Középiskolai tanár
a nyáron előkészít középiskolai 
diákokat, kereskedelmistákat 
is, magán- és javítóvizsgára

Cim a kiadóhivatalban.

Kossuth Lajos ucca 37. számú 
házam Üzlethelyiségének 

p o rtá ljá t eladom.
L oscliert Lajos

Mohács megyei varos polgármesterétől. 
3169/1930. szám.

Hirdetmény.
A mohácsi dunai gőzkomp- 

átkelési üzemnél megürese
dett egyik

j e g - y k ia d ó i
állás betöltésére pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás: havi 
90 pengő törzsfizetés, továbbá 
12 pengő családi pótlék. 
Pályázati kérvények folyó hó 
25-én déli 12 óráig a polgár- 
mesteri hivatalban adhatók 
be, (28. sz ajtó) ahol köze
lebbi felvilágosítások is nyer
hetők.

Mohács, 1930. évi junius 
hó 10-én.

Dr. Margitay Lajos sk.
_______________polgármester.

H áze lad ás .
Jókai Mór utcai házamat 

szabad kézből eladom.
R E IN E R  FE R E N C .

■■■■
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V V V W W  W V WK érdésben
A FELELET! 
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