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Korunk szava.
Keleten vörös Bábelt épi- | rából alkotott 

fenek. Vér, halálhörgés nyo- | borzong, 
mór és ínség jelzi az útját 
ennek az építésnek. A to
rony már messze látszik s 
ez a látvány borzongást szül. 
Ideges félelem üli meg a 
lelkeket s keresnek valamit, 
vagy valakit, amitől össze
dőlne ez a bálvány, amely 
oly kísértetiesen hirdeti a 
rombolás, a pokol munkáját 
a földön.

Nyugaton aranyhegyeken 
trónol a kapitalizmus. Hatal
mas vagyonok, mérhetetlen 
kincsek vannak összehordva. 
Emberi munka, keservek, 
könnyek jelezték a sápadt 
arany útját, amig a trónjá
hoz elérkezett. Most minden 
feledve, nincs más gondja csak 
a kincs, nincs más gondolata, 
csak annak görcsös megőr
zése, mert a messziről látja 
az épülő vörös Bábelt s 
megremeg a gondolatra, hogy 
ellene építi a pokol másik 
fajzata ezt a tornyot. Kínos, 
keserves éjszakákon fetreng 
selyem ágyában, teste nyug
szik, de a lelke nem pihen, 
mert a könny, a vér tapad 
rája s most felsajog.

Dideregve figyeli az arary- 
bálvány is az építést embe
rek, jó emberek millióival, 
de még most a halálfélelem 
verejtékében sem látja meg 
az utat: A kor szavát!

Messze a tengeren túl gép 
lett az emberből. A munka- 
szallag egy része, amely pa
rancsszóra mozdul, milimé- 
teue és töredék másodpercre 
kiszámítva, ontja a munka 
eredményt, amely neki ke
nyeret jelent. Elveszett itt a 
lélek a munkásban, mint a 
munkaadóban. Nincs Alkotó 
Isten, nincs Teien.tő, csak 
gép, gép, nagyon sok gép, 
szinte félein eteden mutatva 
az utat az Isten nélküli vi
lághoz : a falanszter korhoz. 
Mutatva azt a félelmetes 
utat, amelytől az isteni szik

ember meg
mert érzi, hogy 

élete, az állattól megkülön
böztető lelke veszne el ezen 
az utón és feljajdul, hogy 
keressen más utat, más éle
tet, ahogyan annak idején 
Alkotója útjára bocsátotta... 
Feltekint a magasba és csak 
a gép mérhetetlen hatalmát 
látja. Gigantikus nagyságú 
hazak sora takarja el szeme 
elől a kéklő eget. A házak
ban száz- és százezer em
bergép sürög forog, dolgozik. 
A telefon csilingel, a rádió 
szól, a levegő tele van fe
szültséggel, a gép széttörni 
készülő erejével, amely érzi, 
hogy mar túlságosan meg- 
ternelték s nem sokáig bírja 
ki ezt a te npót, amelyet a 
gépemberek fűtői: A tőke 
parancsolnak nekik !

Itt Bábel, e nitt aranybál
vány és ott túl a gép, de 
hol van az ember ? ... Az 
ember valahol lenn a mély- 

tetlenül bámészkodik. Keresi 
önmagát, keresi az ember
társait és keresi a lelket ön
magában és másokban, amely 
ugylátszik teljesen elveszett. 
Az önzés, a kapzsiság ült a 
halhatatlan helyébe. Vámha
tárok emelkednek, mérges 
gázok, borzalmas ölőfegyve
rek készülnek éjjel é> nappal 
és embermilliók állanak 
szemközt egymással s csak 
egy pillanaton múlik egyik
másik napon, hogy ismét 
nem vérfürdő lesz az egész 
világból!

Pedig az ember nem ezt 
keresi. Az ember Életet ke
res, munkát a hat napon 
keresztül és Urát a hetediken. 
Az ember megértést keres az 
embertársaitól, szeretet a fe
lebarátjától. Az ember keresi 
a jót, az igazságot és a 
szeme visszaréved messze, 
kétezer év messzeségébe, 
ahonnan messze fénylőn int 
az Ut, az Igazság és az 
Élet!

Egosum vh. veritas et vita!
... És én vagyok a kor 

szava, amely minden kornak 
az örök igazsága volt és
fr.-fj íjr.'Jf.'JT.’Jr.’JT.-fj. mir. o ’JT>

Miért nem olvasztják be a
Kölkedi Ármentesitőt a

Margittaszigetibe ?
Évi többezer pengő megtakarítást jelentene a beolvasztás. 

Semmi technikai akadalya nincs a fúziónak
A Mohács Kölkedi Armente- 

sitő legutóbbi közgyűlése nem 
intézte el ennek a nagyon fon
tos intézménynek az ügyét A 
bizalmi indítvány, amelyről kü 
lön írunk, nem hozott nyugal
mat, sőt talán még jobban fel
borította az állapotokat és még 
jobban felizgatta a kedélyeket.

Ebben a társulatban 
olyan dolgok történtek 
az utóbbi időben, ame
lyek mindenképen azt 
mutatják, hogy gyökeres 
változtatásra van szük
ség és nem lehet félrend
szabályokkal elintézni.

Az egyik megoldás, mint már 
többször megírtuk, a kormány
biztos kiküldése. Az ez ellen 
felhozott érv, hogy drága, csak 
egy két embert zavarhat meg, 
mert, hiszen

senkisem gondolja azt, 
hogy évekre kormány 
biztos üljön itt, hanem 
csak addig, amíg teljes 
rendet nem teremtett. 
Ezt pedig pár hónap 
alatt is meg lehet tenni.

A másik megoldás amely a 
legutóbbi időben került felszínre, 
talán még kedvezőbb, de azt 
hisszük csak az elsővel kapcso
latban valósítható meg. Ugyanis 
arról van szó, hegy

miért van egyáltalában 
külön a két ármentesitő 
s ha már külön volt ed
dig, miért nem olvaszt
ják egybe? A mi véle
ményünk szerint ez az 
egyedüli helyes megoldás 
s ajánljuk az erdekelt 
gazdák figyelmébe.

A fúzió mellett szól minden. 
Olcsóbb adminisztráció, mert 
pld. köztudomású, hogy most 
azért szerveztek meg egy ellen
őri állást, hogy legyen a pénz
tárosnak ellenőre, de munka 

lesz s hí engem megtaláltok, 
megtaláljátok a boldogulás, 
az élet és az örökkévalóság 
útját is!

szempontjából semmi azt egyéb
ként nem indokolta, mert egy 
ember ezt a munkát elvégezheti. 
A Margittaszigeti Armentesitőben 
kész személyzet várja a munkát, 
amely nem oly sok s esetleg 
egy emberrel lenne csak pót
landó az eddig már meglevő 
szakszemélyzet. Külön hangsú
lyozzuk ezt, hogy szaktisztviselő 
kar, mert mint köztudomású itt 
minden heylen odavaló és szak
szerűig képzett emberek állanak, 
akiket nem a politika hozott 
állásaikba

Ebből a szempontból tehát 
lényeges megtakarítást jelentene 
a beolvasztás. Ami aztán az ár- 
mentesítési dijakat illeti, azokat 
lehetne teljesen különállóan ke
zelni úgy az egyik, mint a má
sik ármentesitendő területre vo
natkozólag. Bár érdemes lenne 
kimutatást készíteni s megálla
pítani, hogy hány gazda van 
minőkét helyen érdekelve s ha 
ezek képviselik a nagyobb szá
mot, akkor lehetne azok egyesí
téséről is gondolkodni.

Az ármentesitést illetőleg, ár
víz veszély esetén a Kölkedi 
Ármentesitő eddig is állami mér
nököt kért segítségül. Nem kel
lene tehát most sem ezért uj 
mérnököt alkalmazni, hanem — 
miután mindkét társulatnak egy 
időben van meg ez a veszélye 
— ezutr-n is állami mérnök se
gítséget lehetne igénybe venni, 
ha szükségesnek látszik.

Ezt a kérdést tehát bármely 
oldalról is nézzük, csak előnyei 
mutatkoznak az ügynek Meg
takarítanánk a külön irodát, kü
lön fűtést, külön elnöki tisztelet
dijat, két állás javadalmazását s 
ha ezt mind összevesszük igen 
tekintélyes összeget jelentene.

Véleményünk szerint az 
igy megtakarítandó ősz- 
szeg a holdankénti ár-
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mentesítési járulékon 
is észrevehető lenne s igy 
a gazdáknak feltétlenül 
érdeke, hogy a megoldá
son gondolkozzanak.

Miután azonban a jelenlegi 
közgyűlés dr. Beck híveiből áll, 
akik kétséges, hogy ezt a tervet 
elfogadnák, mégis csak helyes 
lenne rövid időre miniszteri biz
tos kiküldését szorgalmazni, ki 
nek vezetésével aztán átnéznék 
a szavazatokat, a meghatalmazáso
kat, közgyűlést tartanának s mi 
hisszük, hogy a gazdák többsége 
azt a megoldást fogja választani, 
amely előnyösebb a társulatnak, 
hivatásának, feladatának, de ol 
esőbb tagjainak s egyszer s 
mindenkorra leveszi a napi
rendről a Kölkedi Ármentesitő 
Társulat ügyeit.

(Jjabb adományok a 
fogadalmi templom 

javára.
A fogadalmi templom építésé

nek ügye megmozgatta Mohács 
város közönségét s mint az ed 
dig közölt kimutatások bizonyít 
ják, az adományok várakozáson 
felül érkeznek az építési bizott
sághoz. Örömmel szegezzük ezt 
le, mert hiszen a kész kupola a 
város polgárságának áldozatkész
sége nélkül esetleg évekig állana 
ott, amikor aránylag csekély ado
mánnyal még is el lehet készít 
tetni a szentélyt s istentiszteletek 
tartására alkalmassá tenni a ku
polát.

A már közöltadományokon felül 
az utóbbi napokban a következő 
adományok érkeztek be az épí
tési bizottsághoz: Erős József 
igazgató tanító 100 P, Petricse 
vics Lajos 30 P, Gaál János ny. 
postatiszt 20 P, összesen 150 
pengő. így tehát az eddigi fel 
ajánlásokkal a készpénz adomá
nyok összege elérte a 450 P-t.

Téglát ajánlottak fel Horváth 
János (szigeti) 2000 drb, Uhl 
Ferenc dobozgyári igazgató 1000 
drb, Koller József vasutas 1000 
drb, Marosi Ferenc iparosköri 
vendéglős 1000 drb, dr. Lichten- 
stein Miksa fogorvos 1000 drb, 
Czafik Miklós rendőrfelügyelő 
helyettes 1000 drb., Freund And
rás 1000 drb., Ferenczy Gyula 
postafőnök 1000 darab, Mayer 
Károly gyógyszerész 1000 drb, 
Kedves Károly 1000 drb, Állam
rendőrségi legénység közös fel
ajánlása 3000 drb., Joachimsthal 
Károly 500 drb., Weisz Tilda 
500 drb, vitéz Horváth Kázmér 
dr. 500 drb, dr. Szabiár István 
2000 drb, dr. Halász Ármin 1000 
drb, Patton János 1000 drb, Kiss 
Aurél 500 drb, Pafkovics Antal 
Pál 500 drb, Nyúl István 500 
darab. Ezekkel a felajánlásokkal 
a tégla 50.000 darabot érte el.

A fentieken kívül Varga Fe
renc gépgyáros 100 P értékű 
betonanyag fuvart, Szász és 
Társa 5000 darab, Weithofer 
Ggörgy fuvarozó 5000 drb és 
Duna Szállítási Vállalat 5000 drb 
tégla befuvarozását ajánlották fel 
díjtalanul.

Egyenesen megható a lány- 
csóki kőművesek felajánlása. 
Ugyanis Német Károly főszolga
bíró bejelentette, hogy ^30 lány-

Nagyszabású lesz a Korunk Szava 
sajtódélutánja.

Az összes hivatalokat és katolikus társadalmi egyesületeket meghívó
val hívják meg

Megírtuk, hogy a Korunk 
Szava szerkesztősége ma, fehér
vasárnapon Mohácsra érkezik és 
sajtódélutánt rendez. Az előké
születek fáradhatatlanul folynak 
s az eddigiek szerint nagysza 
básunak Ígérkezik a sajtódélután

A rendezőség erre a napra 
megmozgatja Mohács város 
egész katolikusságát, hogy mi
nél impozánsabb keretek között 
fogadja a mindnépszerübbé váló 
lap szerkesztőit. Mint értesülünk 
meghívó megy az összes hiva
talokhoz, testületekhez, egyesü
letekhez azzal, hogy tagjaikat 
lehetőleg teljes számban vonul
tassák fel a sajtódélutánra. Sze
mélyre szóló meghívó nem lesz, 
mert tulköltséges lenne, azonban 
a templomokban is kihirdetik s 
igy mindenkihez eljut a meg
hívás.

Vasárnap délelőtt 9 órakor 
ünnepi istentisztelet lesz, amelyre 
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csoki kőműves hajlandó egy napi 
ingyen munkát vállalni a szen
tély felépítésénél, ami, hozzáve 
tőleg 120 pengő hozzájárulást 
jelent.

Az építési bizottság minden 
legcsekélyebb felajánlást elfogad 
s bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a lánycsókiak követésre 
méltó példája után még sokan 
jelentkeznek mohácsiak is a sa
ját templomuk felépítésére.

Az építési bizottságnak ezen
kívül más tervei is vannak a 
szükséges pénz előteremtésére, 
Igy május hónapban lehozzák 
a híres vatikáni filmet, amit az 
építkezés javára adatnak elő. A 
tervek szerint négy napig megy 
a nagy érdeklődésre számító fűm, 
hogy mindenki megnézhesse s 
ezzel az építéshez is hozzájárul
hasson.

A felajánlott téglákat már a 
napokban megkezdik szállítani, 
hogy a szentély alatti altemplom 
bejáratát téglafallal el lehessen 
zárni. Utána aztán a szükséges 
pénz beérkezése szerint folytatják 
a munkát.
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A magyar revízió.
A mióta Macdonald beterjesz

tette javaslatát a Népszövetség
hez s Rómában Mussolinival 
tanácskozott, azóta a világ köz
véleménye kiváncsi szemmel te 
kint Genf felé, hogy vájjon a 
Népszövetség fel tud e emelkedni 
hivatásának magaslatára, vagy 
pedig továbbra is csak a legyő
zött nemzetek bilincsbentartásátt 
célzó törekvések szennyes lebuja 
marad. A népek milliói izgatot
ton lesik az újabb és újabb po
litikai híreket, a pór kunyhóktól 
a fényes palotákig pedig minden 
igaz magyar imádságos ajka 
igazságos revíziót kér. S ha te
kintjük a világ közvéleményét 
látni fogjuk, hogy az szintén re
víziót követel.

De hát miért és mitől ébredt 
tudatára a világ a revízió szük

a sajtódélutánra.

a katolikus társadalmi egyesüle
tek zászló alatt vonulnak fel. A 
vendégek a reggeli hajóval ér
keznek, ahol a rendezőség fo 
gadja őket.

A sajtódélután 4 órakor kez
dődik a Katolikus Legényegylet 
nagytermében Pásztor Endre 
elnök üdvözlése után a megnyitó 
beszédet dr. Kápolnai Zsigmond 
esperes plébános mondja, majd 
Széchenyi György gróf, v főis
pán, Aradi Zsolt és Pozsonyi 
László a Korunk Szava szer
kesztői, azután P. Kiss Szaléz 
mondanak beszédeket. A befe
jezőt dr. Margitay Lajos pol
gármester a Credo elnöke mondja.

Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a város katolikussága nagy 
számban vesz részt a sajtódél
utánon, ahol az uj katolicizmust, 
az élelbevitt vallást fogják hir
detni.

ségére? Nem mástól, minthogy 
feleszmélt ama megdönthetetlen 
tényre, hogy nemzeteket igazság
talanul megalázni, porbasujtani, 
gazdasági és politikai életüket 
megsemmisítem s még a fele 
melkedés lehetőségétől is teljesen 
elzárni büntetlenül nem lehet. 
Be kellett látnia, hogy egy oly 
szívós akaratú népet, mint a né
met nép, nem lehet sárba taposni, 
mert a német sas nem a sárhoz, 
hanem a kéklő ég magassához 
szokott. Tudatára ébredt annak, 
hogy a Dunamedencében csak 
egy uralomra termett faj létezik 
s ez a magyar, ki leigázottságá 
bán sem vesztette el hitét, ha 
nem törhetet'en munkássággal, 
életerejének végső megfeszítésé
vel küzd a szebb jövő megvaló
sításán. Meg kellett győződnie a 
világ közvéleményének arról, 
hogy országokat nem lehet csak 
úgy tetszés szerint széjjel tépni 
s alakítani, mert ha azt csak 
szerződés s nem a kultúra, az 
egymásrautaltság, a közös múlt 
s sors tudata teremti meg, úgy 
az csak papíron nemzet, mig a 
valóságban a népekre erőszakolt 

. járom. Nem lehet tehát csodál
kozni azon, hogy Horvátország 
a maga nyugati kultúrájával nem 
tud megnyugodni a balkáni dur
vaságban, hogy Erdély fejlett 
kultúráját oláh hordák bocskorai 
szennyezik ne s ezt nem hajlandó 

| tűrni. Be kellett látni, hogy a 
; nemzeti érzéseket nem lehet 

megtörni s ezért a revízió szük
ségére kellett ébrednie a világ 
közvéleményének. S amikor köz
tudomásra jutott az angol olasz 
tárgyalások eredménye s Musso
lini revíziós javaslata, a népek 
örömmámorban usziak s azt hit
ték, most már vége lesz a sok 
szenvedésnek s megnyílik a bé
kés fejlődés útja. Am ez is csak 
szelíd óhajtás volt, mert ^bizony 
még messze jár a megvalósulás
tól.

Tény, hogy az angol nemzet 
a múlt tradícióihoz híven most 
is megelőzte az egyenjogúság 

elismerésével és a revízió melletti 
állásfoglalásával a kontinens többi 
győző államát. Mussolini a nagy 
olasz államférfiu pedig már évek
kel ezelőtt is a békeszerződés 
revízióját követelte s most is 
Macdonalddal együtt ő annak 
leghatalmasabb szószólója. De 
más a helyzet Franciaországban. 
Bár már itt is hódit a revízió 
eszméje, mégis sok akadályba 

; ütközik szükségének végleges el- 
ismeiése annak ellenére, hagy 
Franciaország a maga személyé
ben nincs is érdekelve, de az 
általa teremtett utódállamok annál 
inkább Nyilvánvaló, hogy Fran
ciaország kényes helyzetbe ke
rült, mert ha Angiával karöltve 
a revízió mellett foglal állást 
akkor szövetségeseit tagadná meg 
ezáltal pedig vezetőhelyzete is 
veszélyezetetve lenne. Pedig a 
franciák minden törekvése oda 
irányul, hogy Európában leg
alább még egy ideig övék legyen 
a hegemónia, De hogy már itt 
is tisztában vannak a revízió 
szükséges voltával, bizonyítja 
egy magasrangu politikus nyilat
kozata is, mely szerint a revíziót 
meg kell csinálni, mégpedig 
vagy Franciaország csinálja meg, 
vagy Franciaország nélkül csi
nálják meg. Tehát itt is közeleg 
a revízió megérése, egyelőre 
azonban gátolja az a körülmény, 
hogy még nem találtak módot 
arra, hogy mivel győzzék megés 
kárpótolják a kisantant államait, 
mert bizony éneikül az előrelátó 
kisantant beleegyezése nem is 
remélhető.

Lengyelország is mereven el
zárkózik minden revíziós törek
vés elől, mert területi megcson
kítástól fél. Ezen félelme azon
ban alaptalan, mert Lengyelor
szágnak nincs mit félteni a re
víziótól, hisz ő nem rabolt, ha
nem visszaszerezte évszázados 
elnyomatás után azt, ami jog 
szerint az övé. Mert egyedül a 
mostoha sorsnak s három ha
talmas szomszédjának félelmetes 
közelsége folytán vesztette el 
évezredes területét. Igaz ugyan, 
hogy Németországnak két telje
sen különálló részre való osz
tása sem állhat még sokáig, de 
meg kell találni a módot arra, 
hogy egyelőre, ha másként nem, 
úgy Mussolini terve szerint Né
met korridornak létesítése a 
lengyel korridorban. De megold
ható volna a kérdés a vitatott 
terület semlegessé való nyilvání
tásával és esetleg nemzetközi 
katonaság megszállásával is.

Nagyj lépéssel vitte előre a 
revízió kérdését a fegyverkezési 
egyenjogúság és a háborús vét
ségnek törlése Igaz ugyan, 
hogy Franciaország csak azért 
fogadta el ezt, mert ezzel na
gyobb biztonságban érzi magát, 
mintha saját haderőjét is a béke
szerződések rendelkezéseinek 
megfelelően leszerelte volna, 
mert hiszen Németország az 
örök rivális egyelőre a súlyos 
gazdasági válság folytán nincs 
abban a helyzetben, hogy had
erejét máról holnapra lényegesen 
emelhetné s igy fenntarthatja 
hadi elsőbbségét s ha Német
ország viszonyai meg is enged
nék áz óriási mérvű fegyverke
zést, azzal Franciaország a maga 
gazdaságával lépést tudna tar
tani.
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Sok szó hangzik el, hogy 
módosítani kellene a népszövet
ségi egyezségokmány 19 § át, 
hogy a revízió elintézéséhez ne 
legyen szükséges egyhangú ha
tározat, mert ha ez igy marad, 
úgy semmi értelme sincs a bé
kés tárgyalásoknak s azt csak 
haderővel lehetne elérni. Az pe
dig nem lehet a Népszövetség 
célja, hogy Európát ismét a há 
ború zivatarjába kergesse. Egye
sek az érdekelt államok kizárá
sával vélik azt elintézhetőnek. 
De vájjon ez lehetséges volna-e? 
Lehetséges volna-e, hogy a Nép
szövetség 54 államából kizárják 
az érdekelt feleket s Equador, 
Bolívia vagy a jó Isten tudja 
mely államok döntsenek ily 
rendkívüli fontos kérdésben? 
Ez kizárt dolog! Be kell látnia 
az érdekelt államoknak, hogy a 
revíziót nem lehet tovább halló- 
gatni s azt közmegelégedésre 
kell elintézni, hogy ezáltal köl
csönösen biztosítsák a békés 
fejlődést.

S amint a politika mai hely
zetét vizsgáljuk, látnunk kell, 
hogy bár még kézzelfogható 
eredménye nincs, mégis bizalom
mal, törhetetlen akarattal kell a 
magyarnak folytatnia megkezdett 
harcot s ha kell hatalmi szavá
nak teljes latbavetésével is, de 
küzdeni kell annak mielőbbi 
megvalósításán.

Azonban ha a revízió a meg
valósuláshoz közeleg, nem sza
bad a magyarnak felejtenie, hogy 
nemcsak 3 millió testvérének 
visszaöleléséről kell gondoskod
nia, de arra is, hogy a szorosan 
egymásrautalt gazdasági terüle
tek egymástól ne választassanak 
el. Figyelembe kell vennie a 
nemzetet alkotó összes tényező
ket s csak ezek ismerete után 
lehet egy helyes revíziót elkép 
zelni, mert különben csak újabb 
bonyodalmak előidézőjévé válnék. 
Mert bizonyos, hogy Jugoszlá
viának szüksége van Bánátra s 
annak nagy búza és kukorica
termelő vidékere, hisz Ó Szerbia 
sziklás talaja nem termi meg a 
szükséges kenyérmagvakat s 
nagy csapást jelentene a rabolt 
s letét biztositó Bánság vissza 
csatolása, de viszont ezt a szin- 
magyar vidéket az ezeréves kap 
csolatok Magyarországhoz fűzik 
Erdély s a Felvidék ércekben 
gazdag területének visszacsato- l 
lása pedig létfeltétele a magyar 
ipar további fejlődésének. De itt 
felesleges is minden szó, hiszen 
a Kárpátok hatalmas hegykoszo- 
ruja által bezárt terület egy oly 
szervesen összefüggő gazdasági 
vidéket alkot, amilyen csak egy 
van a földön. Ne akarjon tehát 
a gyenge emberi elme tultenni a 
hatalmas Isten bölcsességén s 
ne akarja egy általa eggyé alko 
tott területet a maga bölcsessége 
szerint feldarabolni, még akkor 
sem, ha ez pillanatnyilag egyik 
vagy másik utódállamra nézve 
előnyös volna is.

Mivel a mostani helyzetben 
még nem remélheti a magyar, 
hogy Nagymagyarország a maga 
teljes egészében visszacsatoltas- 
sék, el kell fogadni egy kisebb 
területi és népességi revíziót is, 
de Magyarország nem garantál
hatja az utódállamok integritását 
s fenn kell tartani jogát az ezer
éves ország egész területére.

A revízió gondolata napról- 
napra jobnan érik s a magyarok 
bizakodó hittel tekintenek a jövő 
elé s hiszik, hogy a Kárpátok 
koszorújától a kéklő Adriáig eggyé 
s magyarrá lesz az ország s 
egymást ölelve s a hazai rögöt 
csókolva s hozzátapadva örök- 
kön-örökké élni fog a hős ma
gyar nép ! Sx.

XXXXXXXXXXXX

gyermeke nem lehet egyetlen 
dolgozó polgára sem a magyar 
hazának. Aki dolgozik, vagy 
munkája révén akarja eltartani 
csa'ádját, az hasznos polgára a 
hazának, akár mezőgazda, akár 
iparos, kereskedő, szellemi vagy 
fizikai munkás is legyen az illető. 
Ebből kifolyóan a terhek viselé
sében is egyforma mértékkel 
kell elbírálni a hasznos eleme
ket, mert a terhet könnyebben 
lehet hordani, ha az igazságo
san van elosztva. Viszont az is 
vitán felül áll, hogy az ember 
azt a terhet viseli könnyebben, 
amely az osztó igazság alapján 
nehezedik váilainkra.

A pénztőke a magyar társa 
dalomra indokolatlanul nagy 
terheket rótt ki akkor, amikor a 
kihitelezett összeg után 8’ 0 nál 
magasabb kamatokat követelt. 
Ezek a kereseti lehetőségekkel 
ellentétben álló kamatterhek be
igazolták, miszerint az élet tör
vényei ellen büntetlenül véteni 
nem lehet. A helytelen pénz
ügyi és kamatpolitikánk odajut 
tatta a nemzetet, hogy gazdasá
gilag elesett; porban fekszik a 
mezőgazda, a kereskedő, az ipa 
ros és a szellemi munkásság az 
a része, amely nem a kartellek 
emlőin élhet, avagy nem az ál
lam és a közületeknek szolgálhat.

A még rövid egy évtizeddel 
is a polgári jólétet és a városi 
polgári tekintélyt reprezentálló 
és egyenes gerincű, megelége
dett iparosságunk és kereske
dőink a gondoktól megtört 
s elesettségükben bizonytalanul 
mozgó emberek lettek A jó 
időkben becsületes munka árán 
megszerzett ház és egyéb ingat 
lan az utóbbi években a bank- 
terhek alatt idegen kézre vándo
rol és az iparos inségakción 
tengődik.

A pécsi iparosság végső két
ségbeesésében részletesen össze
foglalta azokat a kirívó eseteket, 
amikor az adós a kölcsön vett 
tőkét kamatok alakjában már 
duplán visszafizette és ennek 
dacára az eredeti adósság majd
nem egésszében fennáll. Ezek
nek az adatoknak vizsálatai köz
ben rájön az ember önkénytele
nül is arra, miszerint a magyar 
nemzet gazdasági elesésének 
első helyen a bankokrácia az 
okozója, mert a defláció, a pénz
mennyiség folytonos visszavo 
nása következtében a nemzet 
nagy tömegeinek kereseti lehe
tősége vagy teljesen megszűnik, 
vagy lényegesen csökken, mi
nek természetes folyamánya az- 
aztán a vásárlóerő megszűnése, 
illetve a minimumra való vissza
esése.

Ez tarthatatlan állapot; ennek 
a helyzetnek további kiszélesí
tése nem lehet cél, itt cselekedni 

kell. Mindenekelőtt a bank ka 
mát ábat le kell az egész vona
lon 5 ,-ra csökkenteni, de visz 
szamenőleg is a 8'0 felül már 
fizetett kamatokat a tőkéből le 
kell írni, vagy amortizációs tar
tozássá kell átváltoztatni és pe
dig úgy hogy 30 évig 6.50/0-t 
fizessen az adós. A mezőgazda
ság adósságterheit úgy ahogyan 
mar rendezik, de félő, hogy fél
megoldást hoznak és igazi se 
gitség nem lesz; és pedig azért 
nem lehet a gazdatartozások 
rendezése egészséges, mert a 
gazdák érdekeik megvédésére 
nem szervezkedtek.

A jól megszervezett és felké 
szült, de amellett kivételes jogo
kat is élvező bankokráciával 
szemben csak megszervezett tö 
meg tudja felvenni a küzdelmet.

Amikor a pénztőke betölti hi
vatását • és a gazdasági életet 
kellőképen látja el tőkével és a 
kamatláb alkalmazkodik a kere
seti lehetőségekhez, akkor a 
bankokrácia áldásos működést 
tud kifejteni, de ha igy jár el, 
mint napjainkban, hogy a pénz
mennyiséget állandóan csökkenti 
és hitellel nem látja el a nem
zetet és a kamatláb aránytalanul 
magas, akkor a bankokrácia mű 
ködése a nemzet tragédiájához 
vezet. Az a kiváltságos helyzet, 
amibe ma a fennálló jogszabá 
lyok folytán a pénz került, olyan 
luxus, hogy azt egy kis nemzet 
elviselni nem tudja. A pénz ma 
szinte elérhetetlen magassáólgb 
életet és halált diktál, de egyben 
a nemzet vérének verejtékes nyo 
morának vámszedője is a dől 
gozók vagyonának emésztője és 
ezzel a munkaalkalmak meg 
szüntetője.

Hogyan tarthat számot to 
vább is a bankokrácia kiváltsá
gos helyzetre, hogyan akar a 
nemzet kitartottja lenni, ha nem 
tö ti be hivatását? A gazdaadós
ságok rendezésénei, m nt hírlik 
a bankokrácia a gazdák által 
fizetendő kamatokon felül az 
államtól fog még súlyos millió
kat kapni. A magyar nemzet te 
hát nemcsak a rászorulókat, de 
még a bankokráciát is kifogja 
tartani? Ez egyenesen lehetetlen 
ség, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy néhány pesti ve 
zetóbank osztalékra 14 millió 
pengőt fizetett ki. Történik pe 
dig ez akkor, amikor a mező
gazdaság jövedelmet nem hoz, 
az iparos vagyona elúszott, a 
kereskedő boltja ajtajában lesi, 
hogy egy vevő odatévedjen, a 
magántisztviselő éhezik, a dip
lomás fiatalságot pedig még 
havi 60 pengős fizetés mellett 
sem tudjuk a munka nemesitő 
szolgálatába állítani!

Kárász József.

Hétről-hétre . . .
A belga kommunisták tagjaik

kal becsületszóra megfogadatjak, 
hogy masiranju lapot, mint kom
munistát nem olvasnak, nehogy 
a maix sta, leninista elvekben 
meginogjanak Ó< tudjak, hogy 
mit akarnak és ezért a célért 
mindannyian következetesen dol
goznak is, — mi tudjuk, hogy 
mit akarunk, de ezert a célért 
nagyon kevesen tesznek valamit.

IGYUNK
ZWACK-UN1CUM
gyomorerösitő likőrt

•
A szeretetlen ember olyan, 

mint a mérleg, mindig csak mást 
mer, de önmagát sohasem. Ha 
ezek az emberek egyszer meg
ismernek a sajat pehelysúlyúkat, 
sohasem mernenek mar a viharba 
állni . . . Vagy talán nagy hang
jukkal ellensúlyoznak a vihar 
erejet ? — Vegyük el a nagy
hangot és megtisztul a föld 
színe I . . .

•
Azt írja a .Korunk Szava*, 

hogy Rohand Gosselin versaillesi 
püspök pasztorlevele behatóan 
figyelmeztet a társadalmi és po- 
litikii bekere. „Azt szeretnénk, 
ha a katolikusok nem engednek 
at a szocialistáknak a munkas- 
jóleti intezkedesek monopóliumát, 

i hanem az elsők volnának, kik 
teljes szívből döntenének a szo
ciális reformok mellett s nem 
varnak meg azok rajuk kenysze- 

j ritéset."
Varosunkban egymásután le 

i akarnak mo dani a szegényügy 
j havi gyűjtői, mert nem tudjak 

elviselni a nagylelkű adakozók 
gorombaságait 1 Hol van itt a 
szociális érzék, bela as es szere
tet, ha majd jön a „ránk-kény- 
szerités az jobb lezz ? . . .

e
Franklin D. Roosevelt, az 

Egyesült Államok mostani elnöke, 
uj „tröstöl* alapított, Brain Frus- 
tót, vagyis magyarul „agytröstöt.* 
Hat emberből all ez a trust Tá
lán Mohácson is lehetne ilyen 
alapításokról gondoskodni r Es 
megszűnne az a sok érhetetlen- 
seg es megértés! . . .

•
Egy francia tudós okmányokat 

tálait, amelyek azt mutatják, 
hogy mar a régi Bizáncban is 
volt szépségverseny. Csak a ne
messég lanyai vehettek reszt 
benne. A megválasztott királynő 
ajándékokat kapott, de az ellen
feleinek, mint veszteseknek zár
dába kellett vonulniok I E föltétel 
ma is nagyon megcsökkentene a 
pályázók számát! . . .

A mai válságos időkben sok 
ember lesz lelekkufarra. Külföldi 
újságok apróhirdetéseiben szülők 
gyakran orokbefogadasra kínálják 
gyermekeiket annak, aki legtob- 

tabletták*
csak az eredeti cw- 
magolásban • Bayer- 
kereszttel valódiak. 
Mindenféle bótezert uia-
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bet igér. A lengyel lapok azon
ban, mint a barbárság netovább
ját közük, hogy találkoztak lelki
ismeretlen szülők, kik gyermekei
ket örökbefogadásra ajánlottak és 
mint különleges előnyt felemlítet
tek, hogy gyermekük még nincs 
megkeresztelve I Ezzel a vevő
kört akarták nagyobbá tenni I 
— Kár annyira fölháborodni, ez 
csak anyagisag I De most tudó
dott ki, hogy a Mohács-szigeti 
gyilkosnak 4 éves kisfia sincs 
még megkeresztelve — hát ez 
micsoda ? Bizonyítéka annak, 
hogy a vallástalanság a gonosz
ság melegagya 1

— Miháiffy Vilmos Mohácson 
Miháiffy Vilmos ny. államtitkár, 
országgyűlési képviselőnk f. hó 
25-án Mohácsra érkezik s 8 na
pon át a Koronában panaszna
pot tart.

— Eljegyzés. Szeles Sándor 
betétszerkesztő tisztviselő Husvét- 
kor eljegyezte Steidl Annikat, 
Steidl Antal ny. munkásbiztositó 
pénztári igazgató és neje leányát.

— Credistákat kéri az elnök
ség, hogy f. hó 23 án tartandó 
Katolikus Napnak programmjan 
vegyenek részt. Délelőtt 9 órakor 
szent miso a belvárosi templom
ban, délután 4 órakor gyűlés a 
Kát. Legényegylet nagytermében

— Eljegyzés. Paár Ferenc 
uradalmi titkár, Paár Mihály 
postafőellenőr fia, eljegyezte 
Raichl Erzsikét Szentegátról.

— Esküvő. Schvoy Ferenc 
tanító csütörtökön délután a pécsi 
szigeti-külvárosi plébánia templom
ban esküdött örök hűseget Pos- 
váry Erzsikének.

— A fogadalmi templom 
adakozói. Egy református olva
sónk fordult hozzánk, akinek 
feltűnt, hogy az újabb tégla es 
készpénz adományok között alig 
pár tétel jött Mohácson jómódú
nak ismert emberektől, a leg
többje szegény ember, aki sajat 
magától, családjától vonja meg 
az adományt. Ez az olvasónk, 
mint református maga is a test
vérvallás templomának építéséhez 
hozzájárul, azonban — mint 
mondotta — elóbb szeretné látni 
a gazdag katolikusokat is a sor
ban. Félreértések elkerülése vé
gett le kell szögeznünk, hogy 
vannak a jobbmóduak között, 
akik már évekkel ezelőtt adtak, 
egyik-másik igen tekintélyes ősz- 
szeget s nem ezeknek szól az 
egyébként helyes megállapítás, 
hanem azoknak, akik eddig érthe
tetlenül távol tartották magukat. 
Megszivlelésre ajánljuk reformá
tus olvasónk észrevételét.

— Szavaztak-e bizalmat a 
Kölkedi Ármentesitő közgyű
lésen ? Lapunk múlt szamaban 
megírtuk, hogy a Kölkedi Ármen
tesitő közgyűlésén bizalmat sza
vaztak az elnökségnek és a vá
lasztmánynak. Ez a hírünk némi 
módosításra szorul, mert tulajdon
képen szavazás nem történt. 
Ugyanis Makay Mihály indítvá
nyozta a bizalomnyilvánitást, de 

akkor már a közgyűlésen alig ! 
egy-két tag volt jelen a választ
mányon kívül. A választmány 
tagjai viszont nem szólhattak hozzá 
sem mellette, sem ellene, mert 
hiszen erdekelve voltak. Így tulaj
donkézen egyhang sem volt mel
lette az indítványozón kívül, igaz 
viszont az is, hogy ellene sem. 
Így született meg aztán az „egy
hangú” bizalomnyilvánitás. — Itt 
kell megjegyeznünk, hogy lapun < 
múlt szamaban egy értelemzavaró 
hiba esett amennyiben helyesen 
ugyhangzott az utolsó rész, hogy 
„túlnyomóan” dr. Beck pártjának 
hívei vettek részt a szavazáson.

— A Nemzeti Egység párt
jának szervezkedése. A Nemzeti 
Egység pártja Oapsparich. Józsefet 
titkárnak nevezte ki a járás terü
letére. Az uj titkár már megkezdte 
működését s látogatásokat tett a 
szervezkedés megindítása érdeké 
ben.

— Halpaprikás a Legény
egyletben. A Kát. Legényegylet 
Korunk Szava szerkesztősége 
tiszteletére vasárnap este a sajtó
délután programnija után közös 
vacsorát rendez. Menü: halpap- 
rikas es tészta. Teritek: P 1.40. 
Jelentkezni lehet a vendéglősnél.

— Feltámadást körmenet. 
Mohács varos katolikussaga a 
szokott pompával, impozáns ke 
retek között ünnepelte meg Hus- 
vétot. A legnagyobb tömegek a 
belvárosi feltamadasi körmeneten 
jelentek meg, amelyen a város 
vezetősége, intézmények, hivata
lok tisztviselői, a frontharcosok, 
katonaság, leventék, cserkeszek 

; jelentek meg nagyszámú hivővei 
egyetemben. A kőrmenet a leg
nagyobb rendben haladt el a 
szokott útvonalon. A példás ren
dért ebs.neresjilleti az állam rendőr
séget.

— Tiltott műtét áldozata. 
Az elmúlt heten a mohácsi 
„László” közkórházban meghalt 
Tomasek Mátyásné ne.ü kölkedi 
asszony, akiről megállapitast 
nyert, hogy tiltott műtét aldozaia. 
Az ügyészség megindította a 
nyomozást annak megallapitasara, 
hogy a halált okozó bűnös be
avatkozást ki végezte.

— Női hullát találtak Rác- 
töttöjön. Racztöttösön a szer
dai napon egy lakatlan telken 
levő kutban, a viz alá merülve, 
egy női hullát találtak. A hir 
nagy szenzációt keltett Rácztöt- 
tös lakosai között, mert mindenki I 
abban a hiszemben van, hogy a 
múlt év június hó 21 én eltűnt 
Pulfer Janosné hulláját talaltak 
meg. A csendőrség megindította 
ebben az irányban a nyomozást 
s egyben jelentette az esetet az ; 
ügyészségnek is, mert ha kide
rülne, hogy nem is Pulferné a 
talált hulla, az eddigi jelek bűn
tényre engednek következtetni s 
igy tehát más irányban is nyo
mozni kell. — Lapzártakor je
lentik, hogy a nyomozás során 
kétségét kizárólag megallapittatott, 
hogy Pulfer Janosné sz. Schlott- 
hauer Margit hullája volt a kut
ban. Ugyanis a nyomozás során 
édesanyja az általa varrt inget a 
hullán felismerte, az oszlásnak 
indult hulla felső fogsorában a 
jobb metszőfog hiányzott. Hozzá
tartozói bemondása szerint Pul- 
fernenakaeme metszőfoga tényleg 
hiányzott. Ezenkívül férje mielőtt 
meg a hullat latta volna, a nyo

mozó járőrnek megmondta, hogy 
volt felesége a jegygyűrűjét a 
rendestől eltérően a jobb kéz 
középső ujján viselte. A jegy
gyűrű a hullának tényleg a jobb 
kéz középső ujjan volt. A lefoly
tatott nyomozás során a hullán 
külső sérülés nyomai megállapít
hatók nem voltak. Az azonosság 
megallapitása után a hatóság a 
hullának eltemetését rendelte el. 
Értesülésünk szerint azonban a 
nyomozás még nem ért véget.

— Jól sikerült a Kát. Le
gényegylet húsvéthétfői tánc
mulatsága. Húsvéthétfőjén este 
tartotta a Legényegy let hagyomá
nyos tancmulatsagat. Csikó ci
gányprímás a farsangtemetéskor 
füstre akasztott hegedűjét újra 
kezébe vette s bandájával a jobb- 
nál-jobb táncdarabokat muzsikálta. 
A fiatalsig pedig a böjti megtar
tóztatásból felszabadulva izzó 
hevvel táncolt. A terem zsúfolá
sig meglelt táncoló párokkal s a 
szünet után csak fokozódott az 
amúgy is kitűnő hangúiét,mígnem 
reggel 4 óra felé a legjobb, lég 
szebb emlékekkel meggazdagodva 
térték ot’hónukba a resztvevők.

— Budapesti Nemzetközi 
Vásár 1933. évi május hó 6—15. 
Vasúton, hajón 50% os kedvez
mény. Budapestre utazás érvényé 
május hó 1. vissza május hó 20-an. 
Felvilágosítás és vasarigazolvány 
beszerezhető : Mohácson : a vásár 
tb. képviselőjénél az Ipartestü et 
irodájában.

— Lopás a népkonyhán. A 
népkonyha vezetősége egyes pa- 
nas .ok folytan megállapította, 
hogy a konyha éléskamrájából 
egyes élelmiszerek e.tűntek, felje- 
lentesere a rendőrség a tettest 
Porkoláb Islvanne szakácsnő 
szemelyeben kinyomozta s letar
tóztatta. A kar jelentektelen. 
Porkolábnál csütörtökön szállítót 
lak be az ügyészségre.

— Névváltoztatás. A belügy
miniszter megengedte, hogy Kaiser 
Lajos mohácsi szigeti csendőr- 
törzsőrmester nevet Körös re val 
tozlassa at.

— Emelkedett a Speyer 
kötvények ára. Mint ismeretes 
Mohács varos közgyűlésé elhatá
rozta, hogy Speyer kötvényeket 
vásárol s ezzel az ezen kölcsön
ből szármázó kamatterheit csök
kenti. A határozat meg a felsőbb 
hatóságokat jarja, de más varo
sok hasonló határozata mar jóvá
hagyást nyert s ezek megkezdték 
a vásárlást. Az utóbbi két hét 
alatt mintegy félmillió dollár név
értékű kötvény csereit gazdát, 
amit legnagyobb részben varosok 
veitek meg. Ez a nagy érdeklő
dés hosszt eredményezett s a 
kötvények árfolyama 15—20% ról 
30%-ig emelkedett. Ez az arja- 
vuias mindaddig tart, amig a va
rosok vásárolnák s kérdés, hogy 
mire a varos határozata jóváha
gyást nyer, milyen árfolyamon 
fognak al.ani.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. Icir. tóli 

Kazdasá^i isslcola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. április 14 tői április 21-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 19 C° 
a hőmérsékleti minimum -f- 3 C° 

csapadék 18.- mm. volt.
IDAzSDA 1Ü5AG

Nagyszabású ünnepi 
hetet rendez Pécs városa,

Pécs város idegen forgalmi hi
vatalának nagysze ü működését 
mintaképül lehet odaállítani min
den magyar varos elé. Az idegen
forgalom emelésére, az idegenek 
Pécsre való csalogatására mindent 
megtesznek s most junius havára 
terveznek ismét egy nagyszabású 
ünnepi hetet, amely alkalmas lesz 
arra, hogy az egesz ország figyel- 
mét Pécs varosara irányítsa.

A tervek szerint ezen a héten 
Pécs város minden kulturértekét 
és természeti szépségét megmu
tatják az érkező idegeneknek. Ki
magasló eseménye lesz az ünnepi 
hétnek a nagyszabású hang
verseny, amelyen „A gyermekek 
keresztes hadjarata” c. négy rész
ből álló zenei kompozíciót mutat
ják be, 250 énekes részvételével.

Az ünnepi hét junius 3 án kez
dőd k és tart 11-ig. Ez idő alatt 
képzőművészeti kiállítás lesz, 
szabadtéri torna, egyházi zene a 
templomokban, daloshangverseny, 
zenekedvelők zeneestje, fogorvo
sok országos gyűlése, varosok 
kongresszusa és végül junius 
11 en gépjármüvek beszentelese.

Az ünnepi hétre filléres gyor
sok érkeznek és erre az időre 
fut be a gráci cserevonat is. A 
rendezést Márkus László színigaz
gató vállalata.

— Jégeső. A már szépen ki
melegedett tavaszi idő a hét ele
jén ismét megváltozott s szerdára 
hideg idő jött. A szerdai napon 
egyébként egyideig jegeseső csap
kodta a kivirágzón fakat és sok 
kart tett bennük. A hideg idő az 
egész heten megmaradt.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi aprms hó 
14 tői 1933. április hó 21-ig. 
Születések : Matheisz József Já
nos, R.esz József Ferenc, Pakot 
Ilona, Vikete Anna, Szekeres 
László Karoly, Schenk János, 
Pollak Kiara, óipos Maria, Bicskey 
Mihály. Házasságkötés; Tausch 
Antal es Jauernik Terézia, Mén- 
czinger Ferenc és Mutschler Mag
dolna, Laczkó Mátyás es Pecsu- 
vacz Ilona, Almasics Sándor es 
Türmer Margit. Halálozások: 
Verbanácz Maria 4 hónapos, özv. 
Pécsi Istvánná 89 éves, Werner 
Adam Peter 8 hónapos, Kovács 
Istvánná 72 éves, Róth Anna 5 
eves, Marcsi Illésné 33 eves, 
Szebeni Erzsébet 29 napos, Bub
reg Mátyásáé 56 eves, Nikoiics 
Timotej 47 éves, özv. Gilián Ist
vánná 82 éves.

A kataszter újjáalakítása.
A földadó alapjául a kataszteri 

tiszta jövedelem szolgál, mely az 
átlagos gazdálkodás és művelés 
valamint a föld nyershozadéká- 
nak különbsége, tehát rendelte
tésénél fogva nem lehet megrög- 
zitett. A kataszteri tiszta jövede
lemnek lépést kell tartania a gaz
dasági helyzet alakulásával.

Ez annal is inkább szükséges, 
mert csak ezzel érhető el az igaz
ságos és méltányos adóztatás. 
Hogy milyen helyzetet teremt 
ha a kataszteri tiszta jövedelem 
nem hü tükre a gazdasági hely-
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zetnek, szomorú példa rá a gaz
dasági helyzet rohamos rossza 
bodása. Igy az országos katasz 
téri tiszta jövedelem 1928 évben 
és 1931 évben ugyanaz volt, 
holott az 1931 évi termés összér
téke csak felét teszi az 1928 évi 
összértéknek. Tekintve, hogy a 
gazdálkodás szokásos költségei 
a ig változtak, mégis a termények 
egységárában bekövetkezett óriási 
esesek s az ennek folytán beál
lott rendkívüli gazdasági helyzet
ben szükséges, hogy még mielőtt 
a gazdaságok teljesen megsem
misülnének, gyökeres megoldás 
sál a kataszter ujjáalakitassék a 
mai helyzetnek megfelelően. 
Ugyanis a föld hozádékáhan be
következett csaknem 60’0-os 
csökkenés idején lehetetlen a ka
taszteri tiszta jövedelmet változat
lanul fenntartani, mert ez egyenlő 
volna annak kijelentésével, hogy 
a kormányzat nem veszi tudo
másul a he'yzet változását s 
nem siet az ezáltal anyagi 
romlással fenyegetett mezőgazda 
ság védelmére. A mezőgazdaság 
védelmére történt eddigi intéz
kedések éppenséggel nem sok 
eredménnyel jártak, mert messze 
állanak a gyökeres megoldástól 
Nem is lehet elképzelni a mező
gazdaság he'yzetében javulást 
mindaddig, amig a kataszter vál
tozatlan. Hiába van gazdamora
tórium s egyéb, a gazdákat ér
deklő rendelet, ha nem történik 
reform a mezőgazdaságra leg
súlyosabban nehezedő adófize
tési mérték tárgyában. Mert nem 
lehet a jó gazdasági viszonyok 
korában készített adókatasztert 
az értékesítési lehetőségek, a 
piaci ár állandó és tartós válto
zása idején elfogadható adólap
ként kezelni. Az adókataszter az 
adóztatás igazságos mértékét 
és arányosságát még szakembe 
rek szerint is csak községekben 
és ott is csak rövid ideig kép
viseli.

A magyar föld közterhe az 
értékesítési lehetőségek s a ter
mény árak csökkenése folytán 
át agosan a kataszteri tiszta jö
vedelem 40°,c-át is meghaladja s 
a kataszter szerint történő adóz- 
4S tás annál súlyosabb teherként 
lóg nehezedni a tulajdonosokra, 
minél kisebb lesz a gazdálkodás 
nyers hozadéka. Ugyanis amilyen 
aranyban csökken a nyers hoza- 
dék, a dolog természeténél fogva 
ugyan olyan arányban emelkedik 
az adónyomás.

Létérdeke tehát a mezőgazda
ságnak, hogy az ingatlanok új
ból értékeltessenek, mert anélkül 
egészséges kibontakozás a mai 
szomorú helyzetből nem is re
mélhető. Kétségtelenül nagy 
feladat, de mikor az oszág leg
nagyobb foglalkozási ágáról van 
szó, nem szabad visszaretteni a 
megoldástól. Ezen a téren egyéb
ként már Svájc járt elől jó pél
dával. Bár Svájc mezőgazdasága 
közel sincs oly válságos helyzet
ben, mint hazánk mezőgazdasága 
már csak azért sem, mert védett 
piac lévén az értékesítési lehető
ségek egyáltalán nem csökkentek, 
mégis a Szövetségi Tanácsnak a 
mezőgazdaság védelmére március
ban hozott rendelete megtalálva 
a mezőgazdaság helyzetének ja
vulásához vezető utat, e'rendelte 
a mezőgazdasági ingatlanok 
újabb értékelését még pedig 

azok hozadéka szerint. A ren
delet az értékelés megejtésére egy 
hónapi teljesítési időt határoz 
meg, tehát az újabb értékelés 
nagy munkáját végző gazdase- 
gélyző szervezetek megfeszített 
munkája következtében már a 
legközelebbi adókivetés az uj 
adókataszter szerint fog történni.

Ha tehát egy oly ország mint 
Svájc, melynek főfog'alkozási 
ága nem a mezőgazdaság, szük
ségesnek látja az ingatlanok 
újabb értékelését, úgy nálunk, 
mint ahol a mezőgazdasági a 
többi foglalkozási ágak 60’o-át 
is túlhaladja, legnagyobb érdeke, 
hogy a föld adóztatása igazsá
gos és arányos legyen. Mert le
hetetlen állapot, hogy évtizede
ken keresztül ugyanazon katasz
teri jövedelem szerint történjék 
az adóztatás, figyelmen kívül 
hagyva az időjárás, a jó vagy a 
rossz termés, elemi károk érté
kesítési lehetőségek, a piaci ár 
változását és a mezőgazdaságo t 
érintő egyéb tényezőket, mert ez 
nem lehet sem állam érdeke, de 
nem lehet várakozni addig, mig 
mezőgazdaság a tönk szélére 
kerül. Bízunk tehát abban, hogy 
a kormány felbuzdulva a svájci 
példán legfontosabb hötelességé- 
nek fogja tartani a kataszter új
jáalakítását, a mezőgazdasági 
ingatlanok újabb értékelését.

SPORT.
MTE—DVAC

találkozás lesz vasárnap Mohá
cson, mely mérkőzés azonban 
barátságosnak s egyben revans- 
nak számit, hiszen az MTE áp
rilis 2 án 4 : 0 ra kapott ki ettől 
a csapattól. A DVAC nem isme
retlen csapat Mohácson, mert jó- 
néhányszor gyönyörködhetett a 
közönség kombinációs játékukban. 
Ha csak az idő nem teszi túl 
puhára a pálya talaját, mely 
még a füvesítés után nem túl 
kemény, akkor a szép játékban 
nem is lesz hiány. Ez lesz a ta
vaszi szezonban az első mérkő
zés Mohácson, hiszen az MTE 
eddig mindig vidéken játszott A 
csapatban néhány helyen válto
zás várható és igy végleges fel
állítás csak a hét végén történik. 
Mindenesetre érdekes mérkőzésre 
van kilátás és reméljük, hogy a 
közönség nem hagyja cserben a 
csapatot még a balsors idején 
sem és szép számban vonul fel 
a mérkőzés színhelyére

A mérkőzés a kastélykerti pá
lyán kerül lejátszásra délután 5 
órai kezdettel

S

A Katolikus Legényegylet „Tö
möri Pál- Jutballcsapata husvét- 
vasárnap a németbólyi csapattal 
játszott, melyről 4:0 (0:0)
arányban vereséget szenvedett. A 
„Tömöri “ J mindkét gólját Detkó 
szerezte. Hétfőn a vásárnapi csa
pat Szakállal,,Tóth F-fel és Ber
tával megerősítve Siklósra ran- 
dult és ott 9j 0,(3 : 0) ra kika
pott. A sok gól ellenére is a 
közveti en védelem munkáját kel 
megdicsérni.*

Felelős sxerkesitó : 
BÁN ANDRÁS. 

Laptulajdonos és kledé i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Eladó
a Barát ucca 72. sz. ház.

Érdeklődni lehet ugyanott.

Eladó
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
kön yvkereskedésében 
Mohács. Telefón 67.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság.
Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria ucca II.

I. Személyforgalom:
A Dunán: a) a hajózási évad tartania alatt:

Budapest—Pozsony—Wien között,
Budapest—Mohács között,
Budapest-Visegrád-Dömös-Esztergom között
Vidin—Rustsuk között (bolgár belforgalom) 

A Tiszán: Szolnok-Csongrád és Csongrád-Szegedközött.
b) a nyári idényben külön hajójáratok :

Budapest—Esztergom között az 
úgynevezett
Turistahajó-val vasár- és ünnepnaponkint,
Budapest—Római fürdő—Horá- 
nyicsárda (Izabellatelep) naponta több
szöri járat
Sétahajójáratok délután és este a 
főváros körzetében.

Különhajók bérelhetők!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

2033. sz. 1933. vht.

Árverési hirdetmény.
Dr Schmidt IMiklós mohácsi 

ügyvéd által képviselt Bátaszék- 
Sárközi Takarék és Hitelbank r. 
t javára végrehajtást szenvedő 
dunaszekcsői lakosok ellen 765 P 
tőkekövetelés és jár. erejéig a mo
hácsi kir. járásbiróság 1932. évi 
6576 számú végzésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőktől 1932. 
évi november 14-én lefoglalt 
1763 pengőre becsült ingósá
gokra a mohácsi kir. járás
biróság fenti sz végzésével az árve 
rés elrendeltetvén, annak 1908. évi 
XLI. t.-c. 20. § a alapján fentirt 
valamint zálogot szerzett más 
foglaltatók javára is végrehajtást 
szenvedők lakásán Dunaszek
csőn, 677 hsz. alatt majd foly
tatólag III. rendű végrehajtást 
szenvedő pincéjében leendő 
megtartására határidőül 1933. 
évi április hó 25. napjá
nak délután 2 órája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, borkád, hordók, bo
rok, borjuk s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés ellené
ben, esetleg becsáron alul 
is, de legfeljebb5 3-ért elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
ha csak ellenkező kívánságot 
nem nyilvánít.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tű
nik, igényüket az árverés meg
kezdéséig nálam Írásban vagy 
szóval jelentsék be.

Mohács, 1933. évi április hó 
6-án.
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Osztási dűlőben
3700 □ öl föld

eladó.
Bővebbet

Szent Háromság u. 44.
Mohács megyei város polgármesterétől. 

20S4 1933. sz.
Hirdetmény.

A polgármester az uj városháza 
Páncsits-féle üzlethelyiségének, továbbá 
kiköltözés miatt a kastélybeli Speiser- 
és Becző-féle 2—2 szobás lakásnak 
folyó évi november hó 1-töl számított 
3 evre, esetleg negyedéves felmon
dással bizonytalan időtartamra szóló 
bérbevételére versenytárgyalást hir
det. Ugyanígy beadható ajánlat az, uj 
városháza Meltzer-féle üzlethelyiségére, 
amely azonnal beköltözhető. Zárt, Írás
beli ajánlatok folyó évi május hó 1-én 
délelőtt 11 óráig a polgármesteri ik
tatóhivatalban adhatók be (24. sz. szoba) 
Közelebbi felvilágosítással a gazdasági 
ügyosztály szolgál (38. sz. szoba).

Mohács, 1933. évi április hó 18.

Dr. Margitay Lajos s. k. 
polgármester.

"Ml 1 I
Zongora tulajdonosok figyelmébe!

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
május hó 1-én Mohácsra érkezem és úgy mint ezelőtt is 

xon go ráhangolást 
és javítási vállalok.

n aiig*olás tÍNZ t it á ssti 1 
és javítások megállapodások szerint legolcsóbb árban.

Szives pártfogást kér

Éber Bemard zongorahangoló és javító, a bécsi cs. és 
kir. udvari operaház volt másodhangolója.

Legelsórangn és legolcsóbb a szénsavas

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ
Külföldi
= bélyegek 
nagy választék- I 
bán kaphatók | 

Fridrich Oszkár 
könyv kereskedésében.

§

Kérje — igyék — kapható palackcserével 
minden jobb fűszer és csemege üzlet

ben, vendéglőben.

Piaci áraki
Búza 76-os 13.— p
Zab — — 7 50 p
Rozs — — 8.— p
Árpa — 7 80 p
Tengeri morzs. 5.80 P 
Bab — — 7,_ p

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna melleit 5 
katasztrális hold

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Minden olcsóbb a tej csarnokban!
1 liter tej
1 deci tejföl
1 kg. I. Trappista
1 kg. II. Trappista
1 kg. túró
Teavaj ...

. . 16 fillér
. . . 08 fillér

sajt 1 P 60 fillér 
sajt 1 P 20 fillér

30 fillér
2.80 pengő

lu

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács




