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A POLITIKA.
Mi történt volna, ha vitéz 

Marton azon a gyűlésen igy 
szól: Emberek ! Azért jöttem, 
hogy magunk köré gyűjtsük 
mirdazokat, akiket évtizedes 
tóke uralom elnyomott s a 
végén elpusztított. Egy tá
borba akarjuk hozni mind
azokat, akik érzik, hogy a 
politika által mesterségesen 
szétforgácsolt erők jóra nem 
vezethetnek. Nekünk egynek 
kell lenni, tömörnek, szikla
keménységűnek, mint aho
gyan ellenségeink is azok. Mi 
meg akarjuk keresni ezen a 
földön azokat, akik becsületes, 
tisztességes munkával, verej
tékezve keresik a kenyerüket, 
akiknek a kartellek, a nagy
bankok ebből a megérdemelt 
falatból mindig nagyobb da
rabot törnek le, mi a szen
vedő emberek százezreit, 
millióit keressük, hogy össze
kovácsoljuk őket és erőink, 
számbeli fölényünk és hatal
munk tudatában szétüssünk a 
nemzeten élősködők között s 
ebből a bajtól sújtott ország
ból ismét tejjel-mézzel folyó 
Kánaánt varázsoljunk.

Ha a szavak igy hangza
nak el — bár az értelem igy 
akarta — a leghevesebb köz
beszólók helyeseltek volna a 
legjobban s bizonyosak vá
gjunk benne, hogy egy szá
lig csatlakoznak.

Ismételjük, mi hisszük, 
hogy vitéz Marton is igy 
szeretné A kettő között a 
külömbség az, hogy az egyik 
politikai egységet akar, a nép 
pedig szívesebben hallaná a 
gazdasági alapon felépülő 
egység megszervezését. És 
ha figyeljük a világpolitika 
sorsát, azt látjuk, hogy a 
politika, a régi értelemben 
vett politika, mindenhol le
járatta magát. A párttöbbsé
gen nyugvó hatalomnak be
fellegzett. A parlamentáriz- 
mus utolsó óráit éli minden
hol, mert az emberek egy
részt kiabrárdullak a frázisos 
politikából, másrészt 

I

ják, hogy az összes politikai 
jelszavak mögött gazdasági 
érdekeltségek lappanganak s 
azok szava és hatalma na
gyobb, mint az elveké.

A marxizmus legerősebb 
fellegváraiban meghalt, vagy 
haldoklik, de ugyanerre, a 
sorsa jutottak a másik tábor 
politikai elveken felépült 
pártjai. Gazdasági tömörülé
sek váltják fel ezeket, gazda
sági érdekeltségekből tevődik 
össze az ország intézösége, 
mert ma mindenhol, tehát a 
magyar politikában is első 
sorban gazdasági kérdések 
vannak napirenden, miért kell 
akkor ezek mögé, vagy elé 
jelszavakat tűzdelni?

Mi nem hisszük, hogy 
akad becsületes magyar em
ber, aki a nemzet egységét 
nem akarja, de fél a politikai 
jelszavaktól. Ezt a népet el 
lehet indítani egy uj útra, 
azonban szűnjenek meg az 
összes pártok, állítsuk össze 
a társadalmat a magyar ön- 
céluság gondolatának alapján 
de kerüljük még a látszatát 
is annak, hogy itt egy régi 
párt akar ismét politikai pár
tot, mert az nem sikerülhet. 
Keressük meg a gazdát, az 
iparost, a kiskereskedőt, a 
tisztviselőt külön-külön, szer
vezzük meg őket érdekeik 
szerint és ezekből állítsuk 
össze a közös érdekeken ke
resztül az egész nemzet egy
ségét. Csak a politikáról hal- 
gassunk, mert a politika ma 
már senkinek sem kell.

Ha azok az áramlatok, 
amelyek ma már külföldön 
diadalmaskodtak a magyar 
nép szellemében átalakulva 
kezdenek itt terjedni, ez lesz 
az útja a nemzeti egységnek. 
Nem átplántált pártokat ke
resünk, hanem uj utakat, 
amelyeken elindulva felkel a 
magyar nemzet napja is és 
megtalálja az ut végén célját. 
Az utikellékeket itt a nemzet 
lelkében találjuk meg. A ma

levegőazt lát- | gyár róna, a magyar

nemcsak kenyeret ad. hanem két kell összeszedni s eze.<- 
a lelkeket is megtermékenyíti, bői kell felépíteni az uj ma- 
Ezeket a könnyes gyöngyö gyár életet.
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Megindultaka jelentkezések 
a létesítendő gimnáziumba.

Nyolc nap alatt Mohácsról 73 gyermeket jelentettek be. — 
A vidéki jelentkezések még nem érkeztek be a városházára.

Közöltüka város polgármesteré
nek hirdetményét, amely a szülőket 
felhívta gyermekeik bejelentésére 
az esetleg felállítandó gimnázium
ba A polgármester felhívását 
dobszóval is hirdették s már a 
következő napon megtörténtek a 
jelentkezések. Nyolcadik napja 
jelent meg a h;rdetmény, amikor 
e sorokat írjuk s ezen idő alatt 
73 gyermeket jelenhettek be. A 
A jelentkezőktől megkérdezték, 
hogy mennyi tandijat tudna 
megfizetni. Á jeletkezők között 
mindössze 4 tanuló szülei igény
ietek tandíjmentességet, a többi 
mind 50—200 pengőig terjedő 
tandijat ajánlott fel.

Ez a felajánlás eddig 
8900 pengőt tesz ki s a 
jelentkező szülők neveit 
átvizsgálva, mindannyi
an olyan anyagi körül
mények között vannak, 
hogy a felajánlás összege 
reálisnak mondható.

A gimnáziumi vitában két lé
nyeges kérdés volt: Lesz e ele
gendő tanuló és a tandíj meny
nyit fedez le a szükséges költ
ségekből. A fenti számok, már a 
meginduláskor mindkét kérdésre 
feleletet adnak. És pedig lesz 
elegendő tanuló, mert hiszen az 
eddigi jelentkezések még nőve- j 
kedni fognak a városban is, de 
legalább még 100% al kell számi- I 
tani a vidéki szülőket, akiket a i 
jegyzők imák össze.

Az eddigi jelentkezők között 
50 fiú és 20 leány van. A lég , 
népesebb az első és az ötödik | 
osztály, de majdnem eléri a IV. 
osztály jelentkezése is ezeket. 
Ha az eddigi összes lelentkezé- 
seket alapul véve meg egyszer- 
ennyi jelentkezőt számítunk, ak
kor mintegy 150 tanuló lenne, 
amely számmal az iskola már 
megindulhat. Ez a szám úgyis 
mint tanulószám, de úgyis, mint 
anyagi forrás olyan alap, amelyre 
feltétlenül építeni lehet.

Hegy a jelentkezések ezt a 
számot elérik, mutatja a pécsi 
iskolákba beiratkozott tanulók 
száma, ahol párhuzamos osztá

lyokat kellett felállítani, hogy a 
jelentkezőket felvehessék.

A pécsi ciszt. gimnázium első 
osztályának 79 tanulója van, a 
nyolc osztályba 49ö tanulókat 
Írtak be.

A Pius főgimnázium sokkal 
népesebb. Ide a nyolc osztályba 
kereken 700 tanulót Írtak be, az 
első osztályba 117 en jelentkeztek. 

Ezek a jelentkezések 
igazolják, hogy az iskola 
felállítása esetén sokkat 
több Esz a beiratkozó, 
mint az előzetes jelent
kezés, mert hiszen igen 
sokan az utolsó hetek
ben döntenek gyermekeik 
iskoláztatásának sorsa 
felett.

A fenti adatokat a <Dunántul» 
szeptember hó 14-iki számából 
vettük. Igen érdekes az összlét- 
szám is, mert Pécs tizenkét 
középiskolájába

az idei beiratáskor 2539 
fiú és 1425 leány irat
kozott be, összesen 3964.

A »Dunántul< cikke azonban 
még egy fontos tényt is igazol.

És pedig azt, hogy a gimná
zium mellett a polgári iskolák is 
teljesen életképesek maradtak. 
A pécsi leány polgáribsn 491 
növendéket vettek fel, a fiusko- 
lába 487 en iratkoztak be.

Előreláthatólag ugyanez lesz a 
helyzet Mohácson is A polgári 
és a gimnázium között igen 
nagy a külömbség tandíjban és 
egyéb költségekben. Igen nagy 
számmal lesznek a szülők, akik 
nem bírják el a drágább gim- 
názrumot, egyébként is csak a 
négy polgári iskola elvégeztetése 
a céijuk, mert iparosnak, keres
kedőnek szánták a gyermeküket, 
tehát a polgáriba íratják be.

A gimnázium létesítése viszont 
azokat ölelné fel, akiknek a ma
gasabb képzettség elérése a cél
juk.

Az alapszámok a fentiek sze
rint feltétlen biztatóak, de min
denesetre a végleges döntés csak 
a teljes összeíráskor lehetséges. 
Meg kell találni mindazokat,
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akik be akarnak iratkozni s eb 
ben a munkában nagy segitsé 
gére lehetnek a városnak az 
elemi iskolák IV. osztásának a 
tanítói. Ezek hívják fel a jelent 
kérést.

Fontos lenne a vidéken is 
ugyanezt elvégezni s ezen az utón 
hívjuk fel a körjegyzőségek fi 
gyeimét az összeírás megejtésére, 
de a vidéki tanítói kart is, hogy 
a saját hatáskörükben végezzék 
el az összeírásokat Ha ezek 
megvannak, csak akkor lehet 
komoly vitát és megbeszéléseket 
indítani, hogy fel lehet e ál itani 
a gimnáziumot, vagy sem?

Olcsó árak—drága árak.
Két panasz álta'ános ma: az 

egyik az olcsó mezőgazdasági 
terményárak, a másik a drága 
ipari árak és a magas adó.

Érdekes megfigyelni azemberek 
gondolkodásának változását ez
zel kapcsolatban Amikor a búza 
még 5—600 000 korona volt 
métermázsánként, az ipari árak 
ehhez igazodtak ugyan, m ndenki 
ezzel számolt, mégis szidták a 
magas búzaárért a gazdát. Pedig 
abban az időben nem volt mun 
kanélküli, nem volt Ínséges és 
mindenkinek meg volt a ken)ere. 
Egy osztály volt csak, amely 
ezt megsínylette: a fixfizetésü 
tisztviselő osztály. Ez is nem az 
árak magasságát, hanem foly 
tonos változását, amellyel a fize 
tésemelés nem járt együtt.

Újabb időben azok is, akik 
a gazdát valamikor szidták a 
magas árért, maguk panaszkod
nak a legtöbbet, hogy milyen 
lehetetlen alacsony árak vannak 
a piacon Ez a legjellemzőbb a 
gazdasági válságban, hogy az 
alacsony búzaár jobban ijeszti a 
kereskedőt, az iparost, mint a 
gazdát magát.

És végül ebből alakul ki a 
tanulság, amely lassan közgazda 
sági embereket nevel mindenki 
bői: Nem lehetnek az egyik ol
dalon olcsó árak, a másikon 
magasak, mert az egyik foglal
kozási réteg elszegényedése, ma
gával rántja a többi foglalkozási 
agakat. Különösen áll ez az ag
rár Magyarországon, ahol a gaz 
dák ez összlakosság kétharmadát 
alkotják.

Vegyünk egy-két gyakorlati 
példát. Nem lehet magas jőve 
delme sem az ügyvédnek, sem 
az orvosnak, sem az iparosnak, 
sem a kereskedőnek, ha a két 
harmad nem tud reáiis és ehhez 
a jövedelemhez alkalmazkodó 
áron értékesíteni. Vagyis, nem 
tudok adni egypár cipőért 20 
pengőt, amety nemrégiben két- I 
harmad mázsa búzának felelt 
meg, ha a búza áresése folytán 
most két mázsa búzának felel 
meg. Ugyanilyen az arány a 
ruhánál, de az orvosi és ügyvédi 
dijaknál is.

Most következik aztán az a 
rész, ahol az emberek eltévednek 
Ha a kettőtt összehasonlítják, 
akkor árleszálli’ást követelnek. 
Nem mondjuk, hogy ez véletle
nül éppen a mi kartteleink uralma 
folytán nem jogos követelés, de 
általánosságban kiindulva nem 
helyes ez a kiindulás, mert újabb 

elszegényedési folyamatnak a 
kiindulója. Adni kell annak, aki
nek nincs, meg kell találni annak 
megoldását, hogy a mezőgazda 
sági termények árai arányosak 
legyenek a magas ipari árakhoz 
felfelé, mert a baj onnan indult 
ki, hogy ezek es'ek, tehát ezeket 
emelni kell.

Ami aztán külön a drágító 
kartelleket illeti, az a kartell tör
vény és a bizottság dolga, ezek 
között feltétlenül rendet kell 
teremteni.

Amerika a dollár felhígításával 
ezt a célt tűzte ki magának. Ter
mészetesen kérdés, hogy meg

gyűlésen és az eucharisztikus körmeneten.
Az Actio Catholica budapesti zászlóbontása.

A középkori mély vallásosság 
és istenfélelem, a katolikus célo
kért való lelkesedés és áldozat
készség után, melyre mint kő
sziklára, a további fejlődés épít
hető lett volna, a XVIII—XX. 
században oly hatalmi tényke
dések történtek, melyek felbori 
tolták az értékek rendjét és olyan 
munkára kényszeritették az Isten 
képére alkotott, kegyelmével meg
áldott embert, amelynek semmi 
köze sem volt az örök értékek
hez Ezen századok domináló 
jelenségei a szabadság , egyenlő
ség , a faj-, nemzet és állam- 
istenitése napjainkban már ön
céllá fajult s nemcsak az ember, 
de az európai civilizáció legna
gyobb ellenségévé nőtte ki magát. 
A téves tanok miatt pusztulásnak 
indult világot a végromlástól 
megmenteni egyedül a hivő 
kereszténységnek a szabadakarat 
tál, halhatatlansággal megáldott 
emberre épített és az összes 
népi , kulturális és szociális té 
nyezőkkel összhangba hozott 
politikája képes, mert csak ez tud 
olyan viszonyokat és rendszert 
teremteni, amelyben az egyes 
államok, de az egyes emberek is 
megtalálják a maguk magasabb 
rendeltetésüket és csak Krisztus 
hite képesít az örök értékek el
nyerésére. A kato'icizmus nem 
csupán ájtatos elmélet, hanem 
élet, a legtöbb szociális tartalom
mal. Elveinek, politikájának meg 
valósítását, az uj rend kiépítését 
tűzte ki céljául az Actio Catho
lica, amikor zászlójára az eddigi
nél becsületesebb, vallásosabb, 
szociálisabb berendezkedés meg
valósítását, a különféle irányok
ban, pártokban szétforgácsoló- 
dott katolikus erők egyesítését 
irta zászlajára.

Az Actio Catholica magyar 
országi ünnepélyes zászlóbontása 
az évi országos katolikus nagy
gyűléssel párhuzamosan történt.

A XXlV. Országos Katolikus 
nagygyűlés megnyitása folyó 
hó 27 én volt számos értekezlet 
és fényes ünnepség kíséretében 
és már a délután folyamán 15 
ezer gyermek hódolt Krisztus 
király előtt.

A tulajdonképpeni nagygyűlés 
vasárnap Veni Sanctéval kezdő
dött a belvárosi templomban, 
majd folytatódott a Vigadóban, 
hol a papi méltóságokon kivül 

tudja e válositani, mert hiszen 
ott különösen erős érdekeközös 
ségben vannak a nagyipar és a 
pénz fejedelmei, akikkel nehéz el
venni a küzdelmet. A cél min
denesetre helyes és az elgondo
lás jó, ha nem fog megvalósulni, 
e2 ismét a mai rendszer tartha
tatlanságát bizonyítja és igazolja 
azokat az á'lamokat, amelyek a 
tőke uralmát erős korlátok közé 
szorították.

Az olcsó és drága árakon el
gondolkozva tehát az ut a drága 
árak felé mutatja a javulást, de 
csak olyan határig, ahol a ki 
egyenlitődést megtalá ja 

a katolikus közélet minden szá 
mottevő nagysága megjelent A 
Himnusz után Serédi Jusztinján 
bíboros hercegorimás mondott 
nagyhatású beszédet.

— A mai kor embere az egy
ház által hirdetett hit és erköl
csi (örvényeket őszintén meg
szívlelni és megtartani nem 
akarja, hogy ne kelljen életét 
megváltoztatni, miért is az Actio 
Catholica céljául a hit és erkölcsi 
ékt elmélyítését, a Krisztusi el 
vek érvényre juttatását, a kato'i 
kus öntudat felébresztését és 
országos arányunknak megfelelő 
mértét<beni érvényesülésünk jo 
gos szorgalmazását tűzte ki. 
Egyházi és állami vonatkozásban 
a vallásos és hazafias frázisok 
helyett tetteket követel — mon
dotta a hercegprímás.

Azon bejelentés után, hogy 
a pápának, a királyi családnak 
és a kormányzónak üdvözlő tá 
virat küldetett, Angelo Rótta 
pápai nuncius latin nyelvű be
szédében azt hangoztatta, hogy 
a rettenetes nyomor-, baj kutfor- | 
rása az, hogy az emberek saját 
társadalmuk országát fölébe he
lyezték Isten országának.

Huszár Károly előadásában 
pedig a katolikus társadalmi 
berendezést vázolta, majd kije
lentette, hogy a gazdasági hely
zet javulása csak a társadalom 
erkölcsi megujhódása révén re
mélhető.

A vasárnap délután rendezett 
eucharisztikus körmeneten cca 
200 000 ember vett részt. A kör
menetet Qlattfelder Gyula Csa
nádi püspök vezette kezében az 
Oltáriszentséggel. A parlament 
lépcsőházából Tóth Tihamér dr. 
beszédét közvetítették a felállított 
megafonok.

— Annak az épületnek lép
csőjére helyezzük el az Oltári- 
szentséget, amelyből Krisztus 
magyar népe a keresztény 
világnézeten épülő kormányzást 
várja. Az országház elől kiáltja 
világgá a magyar nép, hogy hű
séges akar maradni Krisztus 
keresztjéhez és a habok közül 
remegő kezét bizakodva nyújtja 
a hullámoknak parancsoló Krisz
tusnak.

Beszéde végeztével 200.000 
ember hajtott térdet-fejet, mikor a 
tömjén kékes fényében felmagas- I 
lőtt az Oltáriszentség és imádsá- j 

gos áhitat szállta meg a hívők 
lelkét.

Hétfőn egyes szakosztályok 
üléseztek Igy a Magyarországi 
Tanító Egyesületek Oországos 
Szövetsége, Szociális Misszió 
Társulat ifjúsági szervezete Ez 
utóbbi közgyügyülésén ismer- 
tették a különböző versenyered
ményeket is. Városunkból Feren- 
czv Klementin az előadói ver
senyen vett részt és kapott di
cséretet A szervezési osztály 
ü ésén Miatyán István dr. a val
lás és az állam viszonyáról be
szélt. Szerinte az állam csak esz
köz, amelynek Isten akarata 
szerint kell a közérdeket szol
gálni, miért is a vallásnak kell 
az irányadónak lenni az állami 
életben.

P. Bangha Béla a katolikus 
iró nehéz szerepét ismertette, 
mert annak nemcsak szembe 
kell helyezkednie a divatos jel
szavakkal, téveszmékkel, de tol 
lat kell ragadnia egy hitközö
nyösséghez szokott világ öntu
datra ébresztéséért és kérdezi, 
vájjon nem terheli e felelősség a 
katolikus társadalmat, hogy 
anyagi erejéből vajmi keveset 
fordított a gondolat tüzérségé
nek, a sajtónak szervezésére.

Gyűlést tartott a keresztény 
szociálista párt is, melyen a her
cegprímás és jelen volt, nem- 
kü önben a keresztény gazdasági 
párt, a Credo, a Kát. Legény- 
egyletek Orsz. Szövetsége és a 
tanügyi tanács is.

A nagygyűlés harmadik nap
ján alakult meg végleg az Ac‘io 
Cathoica országos tanácsa. A 
zá'ógyülés délután 4 órakor a 
Vigadóban volt, melyen Török Kál
mán prelátuskannonok és Preszly 
Elemér főispán, végül G attfelder 
Gyula püspök szólalt fel.

A zárógyülés után Magyarok 
Nagyasszonyának tiszteletére kör
menet indult a Vigadó-térről a 
szt Gellérthegyi szik'atemplom- 
hoz, melyet H ?ász István tábori 
püspök vezetett.

Az Actio Cathoi ca zászlóbon
tása, az Országos Katolikus nagy
gyűlés nemcsak külső megnyil
vánulásában volt erőteljesebb az 
eddigieknél, de tartalmában, esz
méiben és életprogrammjában is 
túlhaladta azokat és hitet, önbi
zalmat, lelket öntött százezer em
berbe, az egész magyar nem
zetbe.

tflOtflOtflOCODCO- CCDCflOCflOCfiDCflOCOOCflO 
Földadó rendezés nélkül 

eredményes lesz-e a 
földteherrendezés?

„A gazdaadósságok végleges 
rendezésére oly intézkedések 
szükségesek, melyek a földet ter
helő tartozások tőkeösszegét, va
lamint annak kamatozását arányba 
hozzák a mezőgazdaság teher- 
biróképességével" — mondja a 
Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági 
Kamara javaslata.

A Duna Tiszaközi Mezőgazda
sági Kamara is, mint annyi más 
hasonló célú intézmény, figyelem
mel kisérte a gazdák kölcsön
ügyleteit, majd a mezőgazdasági 
termények áresésének idején amt 
hiába való küzdelmét, hogy fize* 
tési kötelezettségeiknek változaa* 
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lan mértékben eleget tegyenek. 
Könnyen előre látható volt, hogy 
az óriási mérvű árlemorzsolódá
sok folytán a gazdák fizetési kö
telezettségeiknek eleget tenni kép
telenek lesznek, bár minden igye
kezetük oda irányul, hogy köte
lezettségeiknek megfeleljenek. 
Hogy ez még sem sikerült, an
nak oka az, hogy lehetetlen őket 
arra szorítani, hogy a helyett a 
pénz helyett, melyet évekkel ez
előtt vettek kölcsön s mely ak
kor 1 hold föld, 1 q búza vagy 
egy állat értékével volt egyenlő, 
most ugyanakkora mennyiségű, 
de 2 — 3 szór nagyobb vásárló 
erővel biró pénzt kelljen vissza- 
tériteniök. Megállapítja a Mező 
gazdasági Kamara azt is, hogy 
a gazdákban meg van a kamat 
fizetési készség, de szerinte ez 
csak a1 föld jövedelmezőségén 
belül történhet.

A Mezőgazdasági Kamara fenti 
megállapításait az összes körül
mények szigorú mérlegelése után 
igazságosaknak, javaslatát pedig 
méltányosnak és megvalósítható
nak kell tekintenünk. Mégis el 
kell készülni arra, hogy a bankok, 
a hitelezők részéről a legélesebb 
támadásoknak lesz kitéve, mert 
a gazdáknak a terv keresztül 
vitelét célzó követelését érdekeik 
ellen történő hadjáratnak tekintik 
holott ez az egyedüli méltányos 
és igazságos megoldás, mert az 
ugyancsak tervbevett mezőgaz
dasági kényszeregyezségi eljárás
nál jobban védi a felek érdekeit. 
Előnye a kényszeregyezségi el
járással szemben főként az, hogy 
nem fix összegű engedményt 
képez, mert hiszen amilyen arány
ban nő a mezőgazdasági ingatlan 
jövedelmezősége, ugyanolyan 
arányban emelkedik a vissza
fizetendő összeg is. A kényszer
egyezségi eljárást csupán a ka
taszteri tiszta jövedelem 40-sze
res szorzatát, mint pengőössze 
get meghaladó terhelés esetén, a 
jövedelmezőséghez való arányo 
sitáson felül tartjuk célszerűnek.

Arra való figyelemmel pedig, 
hogy Gömbös Gyula miniszter
elnök legutóbbi ígérete szerint a 
földteherrendezés problémája ez 
év végéig megoldást fog nyerni, 
nem latjuk akadályát annak, hogy 
a Mezőgazdasági Kamara ezen 
javaslata 1934 évi január hó 
1 ével rendeletté emeltessék, még 
pedig olyként, hogy úgy a tőke
tartozások, mint a kamat köte 
lezettségek mérve a mezőgazda
sági terményeknek a törvényes 
fizetőeszköz utóbbi években 
emelkedett vásárló erejéhez mért 
arányosítással, vagyis a mező
gazdasági termények piaci ára és 
a pengő vásárlóereje között 1927- 
1930. években — a nagy köl
csön folyósítások idején — fenn
állott viszony rögzítésével nyer
jen megállapítást.

Bár ezen javaslat megvalósítá
sa esetén a gazdák részesülné
nek a méltányos és igazságos 
elbánásban s a hitelezők érdekei 
sem szenvednének sérelmet, mert 
hiszen a mai állapot nemcsak, 
hogy fenn nem tartható, de el
lentétes volna a hitelezők jói 
felfogott érdekével, mert a me
zőgazdasági ingatlanok jövedel
mezőségét messze túlhaladó kö
telezettségek teljesítése a gaz
dák számára amugyis lehetetlen
né vált, mig ily módon a befa

gyott tőkék ismét gyümölcsözé
vé válnának, mégis meg kell ál
lapítanunk, hogy a terv keresz
tülvitele is csak részben oldaná 
meg a földteherrendezés problé 
máját. A terv megvalósítása 
ugyanis csak a megterhelt ingat
lannal biró gazdák érdekeit 
szolgálná némileg, de a teher
mentes gazdáknak abból mi 
haszna sem volna. Igaz ugyan, 
hogy elsősorban a bajbajutott 
gazdákon kell segíteni s rajtuk 
keresztül esetleg elérhető a többi 
társadalmi osztályok jólétének 
emelése, majd ennek megtörtén
tével a gazdasági helyzet javu
lása is, rá kell mutatnunk arra, 
hogy a terv megvalósítása még 
a túlterhelt birtok — pedig itt 
az aránybehozatal nagy összegű 
engedménnyel volna egyenlő — 
megsegítését sem valósítaná meg.

Mert a gazdák legnagyobb 
terhe, a minden hitelező köve
telését megelőző .kincstári köz
adókövetelés. Más most ha vizs
gálat tárgyává tesszük, hogy mi
lyen eredménnyel járhat a ma
gánköveteléseknek a birtok jőve 
delmezőségéhez való arányba- 
hozatala akkor, amikor az ingat
lan minden jövedelmét a közadó 
emészti fel, arra a megállapodásra 
kell jutnunk, hogy ha meg is 
valósul a javaslat és ennek ré 
vén az engedmény, gyakorlati 
haszna vajmi kevés volna, mert 
hiszen még mindig változatlanul 
a régi adókataszter, illetve annak 
tiszta jövedelme alapján történik 
az adókivetés,

Az első lépés a gazdakérdés 
gyökeres rendezésére az adóki 
vetés rendezése. Nem akarunk e 
helyütt az adókataszter változat
lan fenntartásával a gazdaközön 
séget súlyosan érintő, igazságta
lan és már-már az anyagi rom 
lás előidézésének határon mozgó 
túladóztatással bővebben foglal 
kozni annál is inkább, mert la
punk hasábjain korábban már 
bíráltuk az adókatasztert, csupán 
annyit kívánunk megemlíteni, 
hogy rugalmas, a föld jövedel
mezőségéhez könnyen igazodó 
uj adókataszter készítése nélkül 
nem lehet szó sem igazságos 
adóztatásról, sem komoly és ered
ményes földteherrendezésről. De 
nem lehet szó a magánkövetelé
seknek a föld jövedelmezőségé
hez való arányosításának köve
telést megelőző és súlyosabb 
természetű közadókövetelését 
változatlanul a régi kataszteri 
tiszta jövedelem, illetve a mező
gazdasági termények régi — 
magasabb — ára alapján követeli.

Ha tehát komoly földteherren
dezésről van szó, akkor elsősor
ban és főképpen az adókataszter 
módositása, a mai helyzetnek 
megfelelő átdolgozása révén a 
mezőgazdasági ingatlanok adó
terhét kell a birtok mindenkori 
jövedelmezőségével arányba hoz
ni, miáltal a földadó — a mai 
helyzetet véve számításba — 
mintegy 2/3 dal csökkenne s 
ugyanakkor sor kerülhetne a 
magánköveteléseknek az ingatlan 
jövedelmezőségéhez való arányo
sítására is, miáltal remélhető vol
na, hogy a régóta vajúdó föld
teherrendezés kérdése igazságos 
és midenkit kielégítő végleges 
megoldást nyerne.

Sz. J.

HSeíQ
— Áthelyezés. A pénzügy

miniszter Kanabé Géza állam
pénztári főtanácsost, a mohácsi 
adóhivatal főnökét Bajára helyezte 
át és a bajai kir. adóhivatal fő
nöki teendőinek ellátásával bízta 
meg A kitüntető megbízás az 
adóhivatal munkás főtisztviselőjét 
érte, akinek távozását mélyen 
fajialják tisztelői és jóbarátai.

— Eljegyzés. Pakusz Jenő 
majsi körjegyző eljegyezte 
germein Nellykét Pécsről.

— Tanitóg^ülés Himeshazán.
A máriakeméndi esperesi kerület 
tanítói köre október hó 18 án 
Himesházán tartja ez évi rendes I 
őszi közgyűlését.

— Miniszteri elismerés. A 
kultuszminiszter Lutz György 
lippói tanítónak nyugalomba vo
nulása alkalmából elismerései fe
jezte ki.

— A vármegye a szérumára 
kért. Fischer Béla alispán javas
latara a varmegye közigazgatasi 
bizottsága felírt a földművelési 
minisztériumhoz, amelyben rá
mutatnak arra, hogy a leszállított 
szérumarak most többe kerülnek, 
mint azelőtt Kéri a minisztert, ! 
hogy az aLatállomany megvédésé 
végett intézkedjen az arak leszál- 

I litasa érdekeben.
— Szüreti mulatság a Kát. 

Legényegyletben. Vasarnap, f. i 
hó 8 an tartotta a Kát. Legeny- 
egylet hagyományos szüreti tánc- 
mulatságát, mely fényes külső
ségével, kitűnő hangulatával né
hány órára a régi víg, gondtalan 
időt varázsolta vissza a részvevők 
szamára. Már napokkal korábban I 
szorgos kezek munkálkodtak a 
terem feldíszítésén. Nevezetesen 
lampionokat helyeztek el, a szőlő
levelek közé dús fürtü csemege
szőlőt rejtettek, hogy lopásra 
csábítsák a táncolókat. De más 
módon is igyekezett a vezetőség 
a tancmulatsag sikerét emelni. 
Így hatalmas fürt szőlők kerültek 
árverésre, mig a muzsikus sze
rep Csikó és bandájának jutotí. 
Fürge csőszfiuk és leányok őriz
tek a szőlőt es mégis mire éfjél- 
kor körülnézett volna valaki 
már csak a hült helyet talaita 
volna a sok szőlőnek. Reggel 2 
óráig tartott a tancmulatsag.

— Értesítés. A mohácsi m. 
kir. téli gazdasági iskola novem
ber hóban megnyíló két téli fel
éves tanfolyamara a beiratkozás 
mar folyamatban van. A felvétel 
a jelentkezés sorrendjében törté
nik. Beiratkozás határideje októ
ber 20. Bővebb feivilagositassal 
szolgál az igazgatóság.

— Szüreti mulatság Homo
rúdon. Vasárnap délután a ho 
morudiak szüreti mulatságot ren
deztek a Kedves-fele vendéglőben. 
A rendezőség eien Vörös János 
tanító, leventeparancsnok állott s 
a szüreti mulatság jövedelméből 
a leventecsapat felszerelését egé
szítik ki. A mulatság igen szépen 
sikerült s a homorudi iljusag 
sokéig jó hangulatban volt együtt.

Kevés pénzért soká tart

PALMA

/nem ártjJz át, 

ncitanirt

Ezt kérge!

— A péosl frontharcosok 
müvészestelye. A pécsi front
harcosok fényes sikerű művész
estélyt rendeztek zsúfolt nézőtér 
előtt. A fényes ünnepéllyel rész
letesen foglalkoztak a pécsi lapok, 
mi inkább arra szeretnénk rámu
tatni, hogy a mohácsi csoport 
egyes tagok nem törődömsége 
folytán éppen, hogy van. Így pl. 
előírás, hogy a vezető tagok kö
telesek az egyenruhát beszerezni 
s minden egyes ünnepi alkalom
kor parancs volt a teljes díszben 
való megjelenés, ezen parancsnak 
mégis alig egynehányan tesznek 
eleget. Ezen az utón pedig szé
lesebb körű akciókat levezetni 
nem lehet, ha a vezetőség tagjai 
között sincs meg a kötelesség
érzet.
ű.— Menetrend változás. A 
MÁV. téli menetrendje vasárnap 
lepett életbe. A mohácsiakat ér
deklő változás az, hogy a Pécs
ről eddig reggel 4.27 órakor in
dult magyarbólyi vonat ezen nap
tól kezdve 5.14 órakor indul mo
hácsi csatlakozással.
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— Adomány. Kedves Károly 
a Mohácsi Kát. Legényegylet meg
mentésére annak idején adott ka
matmentes kölcsönét most ado
mányként az egyesület céljaira 
fölajánlotta. E jószívűségért és az 
ifjúságért hozott áldozatért ezúton 
is köszönetét mond az elnökség.

— Tisztujltás a Kát. Legény- 
egylet rendes tagjai sorában. 
A Mohácsi Kát. Legényegylet is
mét megkezdte rendes évi mun
káját, mellyel célja tisztességes, 
hithü és derék iparosokat nevelni. 
Az egyesület idei másod;k össze
jövetelén megejtette a tisztijutást 
Pásztor Endre elnök vezetése 
mellett a rendes tagok sorában a 
következő eregménnyel: I. dekán: 
Koleszár György, II dékán: 
Csáky István, jegyző: Knittl Fe 
renc, könyvtáros: Kiing, beteglá- 
togató: Tevelyác Milán, színpad
rendezők : Egri Károly és Knittl 
Ferenc, játékrendező: Kiing Fe 
tenc. Pásztor elnök a tisztujitás 
után beszélt a katolikus akcióról 
és beszámolt a XXIV kát. nagy
gyűléssel kapcsolatos legényegyleti 
elnöki értekezletről, melyen Virág 
Ferenc megyéspüspök, az orszá
gos legényegyletek fővédője, ha
talmas beszédben méltatta az 
egylet ez nagy és fontos munkáját.

— Megszűnik az express 
hajójárat. A, DGT. közli, hogy 
a Wien—Budapest—Mohács— 
Giurgiu expresshajó utolsó járata 
Mohácsról október hó 16-án indul 
lefelé. Felfelé az utolsó menet 
október hó 22-én indúl Mohácsról 
reggel 1-40 órakor.

— Egy magyar tudós fel
fedező útja a Dunántúlon. Két 
éve jelent meg a magyar könyv
piacon a .Dunántúlon és Kisal
föld írásban és képben* című 
nagysikerű munka első kötete, 
amelyben Kogutowicz Karoly dr., 
a szegedi egyetem tudós profesz- 
szóra megkezdte a Dunántúl fel
felfedezését — a magyarság szá
mára. A neves szegedi professzor 
azóta is folytatta kutató munkás
ságát és ennek eredményeképen 
tavasszal megjelenik a könyv 
második kötete. Bár ezideig még 
csak szakkörök tudtak arról, hogy 
Kogutowicz Károly dr. felfedező 
munkája a befejezéshez közeledik 
mégis olyan széleskörű érdeklő
dés nyilvánul meg a munka iránt, 
hogy az egyes dunántúli városok 
és a szegedi egyetem földrajzi 
intézetének kérésére a kiváló tu
dós végig fogja járni újból a 
Dunántúl városait és népszerű 
előadásokban fogja ismertetni 
kutatásainak meglepő eredményeit. 
Addig is, amíg erre a tel folya
mán sor kerülhet, minden érdek
lődésre készséggel válaszol a 
Ferenc József Tudományegyetem 
Földrajzi Intézete, Szeged Zerge 
u. 19.

— Elveszett vasárnap egy ' 
bőrtárca 20 pengő pénzzel és 
fontos iratokkal. A tulajdonos 
értesíti a megtalálót, hogy a pénzt 
megtarthatja, a bőrtárcát és a 
benne levő iratokat pedig a tár
cában található címre leadni szí
veskedjen.

— Kivont postabélyegek. A 
posta vezérigazgatóság ismételten 
figyelmezteti a közönséget, hogy 
a koronázási jelvényeket, a ha
lászbástyát és a királyi varat áb
rázoló levélbélyégeket kivonták a 
forgalomból s ez év végével ér
vényüket veszítik.

Ahogyan egy kartell elindul útjára...
„Árvédelmi szervezetet11 csinálnak a pesti arany- és ezUst- 

müvesek.
Amikor a kormány hirdeti a 

kartellek letörését — egyelőre 
csak hirdeti — ugyanakkor a 
teljes nyilvánosság előtt — az 
egyik közgazdasági szaklap írja 
— éppen most van alakulóban 
az arany- és ezüstművesek „ár
védelmi szervezete", vagyis ma
gyarul kartellje.

Nem igen veszünk sem ara
nyat, sem ezüstöt s igy tulaj
donképen nem is érdekelné a 
nagyközönséget ez az alakulás, 
inkább a kartell indokolása tűnt 
fel s ezt mutatjuk be.

A közgazdasági szaklap cikke 
ugyanis csak úgy csöpög a szó 
ciális megértéstől, amikor írja, 
hogy a szegény aranyműves 
munkások alig tudtak eddig heti 
18 pengőt megkeresni s ebből 
kellett esetleg 4—5 tagú csalá 
dót eltartani. Ezt készséggel alá-
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— A Mohácsi Földművesek 
Olvasóköre hangulatos szüreti 
mulatságot rendezett folyó hó 
8-an Jókai Mór utcai helyiségei
ben. Szőlővel gazdagon feldiszi- 
tett sátrakban összegyűlt szép 
számú közönség sűrű tapssal ju
talmazta a jól sikerült műsor
számokat. A már kipróbált mű
kedvelőgardának rendezője Samu 
János vezetésével minden egyes 
szereplő megállta helyét. Külön 
meg kell dicsérnünk az Olvasó
kör buzgó és fáradhatatlan ház
nagyát Lmgváry Lajost, kinek 
fürgesége es lelkes igyekezete 
garancia arra, hogy az Olvasókör 
vendegei mindig jól érezzék ma
gukat.

— Készül sz uj nyugdijjavas- 
lat. A fővárosi lapok szerint a 
készülő uj nyugdíj törvényjavas
lat már a Ház első ülésein sorra 
kerül. A kiszivárgott hírek szerint 1 
több fontos rendelkezése van a 
javaslatnak. Így ezután kizárólag 
a szolgalati idő szerint állapítják 
meg a nyugdijakat s megszüntetik : 
ez eddigi kategória rendszert. A 
javaslat nem tartalmazza altalanos- 
sagban a nyugdijak csökkentését, 
de progresszív alapon állapítja 
meg a nyugdijások lakbérét úgy, 
hogy a teljes szolgálati idő után 
10%-al lesz kevesebb a nyugdíjas 
lakbére a mostaninál. Kimondja a 
javaslat, hogy ha a nyugdíjas 
olyan állásba kerül, amely köz- 
jeilegünek .minősíthető, akkor erre 
az időre nem folyósítják a nyug
dijat. Uj rendelkezés a kényszer 
nyugdíjaztatás, amely arra az 
esetre vonatkozik, hogy ha valaki 
bármilyen okból nem alkalmas a 
szolgalattételre, akkor hivatalból 
nyugdíjazzák.

— Munkanélküli kéregetök. 
Az újabb időben ismét felszapo
rodtak a munkanélküli kéregetők, 
akik inkább mellék utcákat jár
ják, nehogy a rendőrség kezei 
közé kerüljenek. Valahogyan min
denki úgy van velük, hogy ne
hezen küldi el, mert hát ha en
nek a szonoru, nyomorúságos 
időknek a rokkantjai és itt is, ott 
is megnyílnak az erszények. A 
napokban egy asszony járta vé- 1 
gig az üzleteket Pécsett azzal, 1

írjuk, hogy kevés és tenni kell 
valamit.

Mit csinál ilyenkor az arany
szívű aranyműves fővárosi nagy
iparos. Felemeli a heti 18 pengőt 
25 pengőre s ugyanakkor össze 
szervezkedik árvédelmi szerve
zetbe és felemeli az árakat, egész 
biztosan jóval nagyobb száza
lékban, mint a munkások fize
tés emelése.

Ezennel pályázatot hirdetünk 
olvasóink között, hogy van e 
olyan aki elhiszi, hogy a mes
tereknek a szegény munkás nyo
mora fájt és nem e a maga na
gyobb hasznát kereste az „ár
védelmi szervezet" megalakításá
val ?

Ha akad olyan olvasóink kö
zött, aki ezt a csepegő jószí
vűséget elhiszi, jutalmul elhe
lyezzük — a múzeumba . ..

hogy tönkrement kereskedő öz
vegye s négy gyereke sir otthon 
kenyérért. Szerencsétlenségre 
csakhamar egy civilruhás figyelő- 
val akadt össze, aki bevitte a 
rendőrségre és igazoltatta. Meg 
állapítást nyert, hogy meséjéből 
egy szó sem igaz, ellenben alig 
pár óra alatt 6 pengőt szedett 
össze s hogy varosról-varosra 
jár, de — autóbusszal... Persze 
ezeknek a hivatásos koldusoknak 
szemérmetlenségét siratják meg 
aztan a tényleg segítésre szorult 
szegények, mert esetleg őket kül
dik el üres kézzel, mert a sirán
kozás skáláját nem ismerik any- 
nyira. Mindenesetre intézkedést 
kellene keresni ezekre s mielőbb 
véget vetni. Minden varos a sa
jat szegényeit, munkanélküliéit 
lassa cl valahogyan s a koldulást 
szigorúan tiltsak el sz egesz or- 
szában.

— Fordított okoskodás. A 
takarekosseg csak akkor vezet 
célhoz, ha olyan dolgokon taka
rékoskodunk, amelyek az elemi 
kívánt célhoz el is vezetnek. Nem 
takarékosság azonban az, hogy a 
köztisztviselők és a nyugdíjasok 
illetményeit általanossagban csök
kentik. Szó sincs róla, mindkét 
kategóriánál lehet csökkenteni. 
Így pl. azokét a nyugdíjasokét, 
akik nem laknak itt, teljesen szü
neteltetni, akik magas nyugdijak
hoz még különféle allami egyed- 
árusitaso<at is kaptak, szintén 
lehet szüneteltetni s esetleg be
szüntetni. Akad a közalkalma
zottak között is olyan, akiknek 
több helyről is csepeg, meg csu 
rog a fizetés, ezt is be lehet 
szüntetni. Nagyon meg kell gon
dolni, hogy politikai nyugdijakat 
adhat-e ez a szegény állam? 
Szóval sok mindent lehet okosan 
takarékoskodni, de a kis nyug
díjasok tíz es szazereitől levonni 
nem lehet és nem szabad, mert 
ezt nemcsak ők, hanem az ipar, 
a kereskedelem s ezen keresztül 
a gazda es az allani maga is 
megérzi. A nagyoktól kell eivenni, 
a kicsikéknél adni. Ez az egye
düli helyes politika.

— GFB. A nagy reklám foly
tán ezt a harisnyamarkát az is 

ismeri, aki egyébként nem törő
dik a ruházati cikkekkel. 700 
munkásból álló gyár készítette 
ezeket a harisnyákat s a napok
ban mind a 700 munkásnak fel
mondott a gyáros, mert az adó
kivető hatóság — felemelte az 
adóját. Az adó akkor is sok, ha 
kévés, mert nálunk divat az ad - 
fizetési kötelezettség alól való ki
bújás. Ezúttal azonban — az 
első percben sajtóhibának vettük 
a pesti lapokban — ez a nagy
gyár, amely a gyáron kivül meg 
öt hatalmas elárusító üzlettel is 
rendelkezik a fővarosban évi 800 
egynéhány pengőt fizetett. Ebben 
az összegben még házának adója 
is benne van és ez lett volna 

| felemelve. Mi itt tudunk még kis 
városi fogalom szerint sem jó
módú kereskedőket, iparosokat, 
gazdakat, akik ennél sokkal töb
bet fizetnek s akik elcsodálkozva 
olvastak a lapok híreit erről a 
nagyiparosról, aki igy gondolko
dik az adózási kötelességről. A 
kereskedelmi és a pénzügyminisz
ter közbelépésére a gyár ugyan 
ismét megindította a munkát es 
visszavette a munkásokat, azon
ban ez a jelenseg oly jellemző 
a mi mai nagy iparunkra annak 
mentalitására, hogy külön kell 
még ezzel az esettel foglalkoz
nunk.

— A mohácsi ref. egyház 
gondnoki hivatala ezúton is fel
kéri az egyházközség tagjait, hogy 
úgy az hátralékos valamint f. évi 
rendes adótartozásaikat november 
hó 1-ig befizetni szíveskedjenek, 
mert ellenesetben, akik ezen fel
szólításnak eleget nem tennének 
presbitérium határozata értel
mében nov. 1. után a gondnoki 
hivatal ellenük végrehajtást kény
telen vezetni.

— A pécsi munkások 43%-a 
munkanélküli. A legutolsó ősz- 
szeirás szerint a pécsi munkások 
43%-a munkanélkül, jövedelem 
nélkül néz elébe a télnek. A 
pécsi városhaza már most meg
tesz minden intézkedést, hogy 
enyhítsek a helyzetüket. Bizott
ságokat szerveztek harminc kerü
letre osztva a varost és már most 
megindítottak a munkát a téli se- 

j gelyezes folytonosságának és he
lyes megosztásának biztosítására.

— Találtatott. Egy darab gaz
dátlan csónak tSiáltatott. Igazolt 
tulajdonosa a kapitányságon át
veheti.

— Téli divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
désében Mohács.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi október hó 
6-tól 1933. október hó 13-ig. 
Születések; Varga József, Laki 
Maria, Almasits Margit, Hergen- 
röder _ Mihály. Házasságkötések: 
Berecz Denes és Hengl Éva, Ko
lompár János és Sallay Erzsébet. 
Halálozások: özv. Hoiczer Ja- 
nosné 53 éves.

I L> Ö J ÁRÁS
A mohácsi m leír, tóit 

Razdasácji islcola meteo
rológiai állomása jolöiiti 
1933. október 6-tól október 13 ig 

Mohácson 
a hőmérsékleti maximum + 23 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 3 C® 

csapadék 27 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG 
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f — K héten kösz lesz a szi
geti ut. A szigeti ut építési 
munkálatai a legszebb iramban 
folynak s a hét elején már csak 
500 méter volt vissza Miután — 
mint megírtuk — naponta 100 mé
ter ut készül el, ha az időjárás 
el nem rontja, ezen a héten el 
kell készülni a szigeti útnak. 
Mindenki Mohácson csak öröm
mel fogadhatja ezt a hirt, hiszen 
úgy a városiak, mint a szigetiek 
érdeke az ut elkészülése s régi 
v.igxunk tejesed k. A biztató jövö 
útja lesz ez, amely közelebb hozza 
szigeti polgártársainkat a varos
hoz s ez a kapcsolat mindkét 
rész anyagi érdekeit is képviselve 
uj fejlődést jelent a varcs életében.

— Olcsó iuhaakció a gazdák 
részére. A m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter a gazdaközön- 
seg részére olcsó ruhaakciót indít, 
melynek az a célja, hogy ne ki
zárólag a Hangya szövetkezetek, 
1 anem az egesz kereskedelem bo
nyolítsa le azt. Háromféle anyag 
lesz kibocsátva és pedig bekecs
szövet, meleg kabátnak, — egy 
szives nadrágszövet, strux, — és 
khernemüanyag A bekecsszövet 
140 cm. széles, méterje 4 P. 83 
fiil, a nadrágszövet 12G cm. szé
les, méterje 2 P. 09 fill., a fehér- 
r.emüanyag 78 cm. széles, nyer
sen méterje 48'3 fill, 72 cm. szé
les, fehérítve méterje 62’3 fill., 
festve 68'6 fill. A megrendeléseket 
a gazdáknak személyesen kell a 
helybeli rőföskereskedések bár
melyikében eszközölni legkésőbb 
folyó évi október hó 30 ig.

— Joen Bergreen norvég 
cserkesztiszt előadása Mohá
cson. Műit hó 30-an, szombaton 
varosunkba érkezett a gödöllői 
cserkesz jamboree norvég csapatá
nak egyik tisztje, Joen Bergreen 
dr. Lukács Gyula a Magyar Nem
zeti Szövetség Pécs Baranyai Köre 
esperantó egyesületének főtitkára 
és több pécsi, esperantó nyelvet 
beszélő vendég kíséretében, hogy 
varosunkban is előadást tartson 
hazajárói, Norvégiáról. A Kát. 
Legenye^ylet a vendegek rendel- 
kezesere bocsajtotta előadótermét 
és szombaton délután a tanuló 
ifjúság, este pedig a város közön
ségének részere tartott a norvég 
cserkésztiszt igen látogatott, veti- 
teiképes előadást. Dr. Lukács 
Gyula az esperantó nyelv alko
tásának szükségességét, használ
hatóságát és elterjedtségét ismer
tette s ő fordította magyar nyelvre 
Joen Bergreen esperantó nyelven 
tartott előadását is. A norvég 
cserkésztiszt előadását a közönség 
nagy figyelmének közepette kelle
mes hangzású esperantó nyelven 
mondotta. A távol északi nemzet 
fia előadásainak megtartása után 
távozott városunkból, hogy más
nap már az ország más városá
ban tarthassa meg érdekes, is
meretterjesztő előadását.

— A drága átkelési dij. Nem 
régiben foglalkoztunk az átkelés 
modernizaásával és ezzel kap
csolatban rámutattunk a drága át
kelési dijakra is, amelyek a gaz
dák mai jövedelme mellett egyre 
tarthatatlanabbak lesznek- Ezen 
a héten ismét jártak panaszkodó 
gazdák szerkesetőségünben. Rá
mutattak, hogy különösen most 
érezni nagyon az átkelést dijak 
drágaságát, amikor az olcsó pa
radicsom, paprika, szilva szállítá
sa történik. Az átkelési dij és a 

helypénz kifizesse után alig ma
rad valami a gazdának s vala
mennyien elkeseredetten tárgyal
ják, hogy még ezzel is segítik 
tönkremenetelüket. A városnak 
sürgősen kell intézkedni a leszál
lítás ügyében, mert mindennap 
jobban alaássa az amu^y is gon
dok között élő gazdak anyagi 
helyzetét.

— A képviselőtestületek 
anyagi felelőssége az adóhát
ralékért. Baranyavarmegye köz
igazgatasi bizottsága kedden tar
tott g\ülésén Halász Antal min. 
tanácsos, pénzügy igazgató jelentést 
tett a varmegye adózásáról. Ezzel 
kapcsolatban bejelentette, hogy 
190 kő: segben az adóhátralék szép 
tember végen több mint 75° 0 volt, 
miért is a törvényes rendelkezé
sek értelmében ezen községek kép
viselőtestületére az anyagi felelős
séget kellett kimondani.

— Németek a téli segély
akcióért. Nemetorszagben október 
hó 1 én mindenki egy tál etelt 
fogyasztott, illetve az ebédnek 
nem volt szabad 50 fillérnél 
többe kerülni. A külömbözetet 
mindenki a téli segélyakció javára 
tartozott beszolgáltatni.

— 12.800 mázsa Bánkuti 
1201 es búzát osztottak ki 
Baranyában. A vármegyei gaz- 
dasá i felügyelőség az egyseges 
tipusu és jóminősegü búzatermés 
megvalósitasa erdekeben az idén 
is nagy mennyiségű Bánkuti 
1201-es búzát osztott széjjel a 
gazdak kozott. Az idei kiosztás 
eddigi összege 12 800 mazsa, 
azonban ez a szám egyes elkésett 
gazdákkal meg emelkedni fog. A 
kiosztott búza egyrészet kölcsön- 
képen adták azzal, hogy a kölcsönt 
természetben kell majd vissza
szolgáltatni, masrészet pedig meg
levő búzákkal cserélték be.

— A legelőre gyepesítése éa 
fásítása. A varmegyei gazdasági 
felügyelőseg a varmegye legutóbbi 
közgyűlésén a közlegelők gyepe
sítéséről es fásításáról tett jelen
tést. Eszerint már több községben 
a legelő egy részét három éven 
keresztül felszántva mezőgazda
sági művelésre használták, amely
idő alatt a gyomnövények kipusz
tultak. A művelés hasznából az
tán gyedesitettek a legelőt. A fel
ügyelőség megindította és foly
tatólagosan fejleszti a legelők 
gyümölcsfákkal való befasitásat 
is. Jelenleg a vetőmagbuza 
csereakcióval vannak inkább el
foglalva, de annak befejezése 
után nagyobb arányokban indít
ják meg úgy a gyepesítést, mint 
a fásitást.

— Találtatott Egy darab 
forgópisztoly találtatott. Igazolt 
tulajdonos kapitányságon átveheti.

SPORT.
Pécsi S. C.—MTE 1:0(0:0).

Bajnoki. Biró : Wittenberger.

Az MTE-nek újra „sikerült* 
kikapni, meg hozzá hazai pályán, 
hazai közönség előtt. Pedig ennél 
gyengébb ellenfelet nem lehetett 
volna találni és ez az egészen 
gyenge futballt játszó PSC is két 
vál ra tudta fektetni Mohács rep
rezentánsait. Játékot egyik csa
pattól sem láttunk, vergődés, csap
kodás volt 9) percen keresztül. 

Az MTE nagy hibája a lélek 
nélküli játék. Nincs bennük szív, 
lelkesedés, pedig most szép győ
zelmet szalasztottak el. Ilyen al
kalom nem mindig lesz. A csa
társor tehetetlensége nyomta rá 
bélyegét a játékra. Nincs bennük 
semmi készség a labda bizonyos 
ideig való tartására, mely igy 
minduntalan visszakerült a vé
dőkhöz, akik becsületes munkát 
végeztek Az MTE inkább játsszék 
csatárok nélkül, mint ilyen kvint- 
tettel. Az ő leikükön szárad a 
győzelem vagy legalább is a dön
tetlen elmaradása. A pécsi védők 
könnyen szereltek le őket, sőt 
ha a pécsi kapu elé kerültek, te
hetetlenségükben nem tudtak mit 
kezdeni a labdával.

Mohács kezd és az első táma
dás kifut a vonalon, majd Linka 
a védőktől szorongatva lövi félre 
a labdat. A 10 p. hozza az első 
és eredménytelen MTE komért. 
Semmi iram, unalmas, almos csap
kodás közben Karácsonyi jó hely
zetben ront (20. p). Hosszan előre
rúgott labdak szalldosnak a leve
gőben, céltalanul. A PSB a 37. 
p ben egyen iti a mohácsi komért. 
A 42. p-ben mohácsi gól szület
hetne. Linka szabadrúgást irá
nyit a pécsi kapu elé, de Dikter 
és Varga ront, még egy pécsi 
szabadrúgás és vége a félidőnek.

Szünet után SPC lefut, de taccs 
a vége. A 2. p ben dől el a mér
kőzés és pecsételődik meg a mo
hácsi csapat sorsa. Bilról pécsi 
szabadrúgás a kapu elé, mely az 
üresen hagyott Nagy 1. hez ke
rül, aki habozás nélkül szép gólt 
lő 1:0. Az MTE most erősen 
visszaesik, a PSC beszorít és 
Nemetvargaval az élen a védelem 
nehéz perceket el at A hátvédek 
előre küldik a labdat, de a csa
társor keptelen vaiamire is és igy 
csakhamar újra az MTE kapui 
előtt van a kör.

Az MTE néhány eredményte
len komért erőszakol ki. A 30- 
p ben egyenlíthetne a hazai csa
pat Karácsonyi rúg a sarokról, 
nagy kavarodás, üres a pécsi 
kapu, Dikter laba elől azonban 
kigurul az egy pontot jélentő 
labda. Karácsonyi a 37. p ben 
mégegyszer lefut, lő, a labda a 
léc segítségével a pályán kívül 
jut. A PSC rúg még egy kor- 
nert és mindennek vége.

♦

Az MTE vasánap a bajnok 
PVSK-val veszi fel a kü delmet 
Pécsett a Hím utcai sportpályán.

*

Az ötödik forduló eredményei:
PVSK—PÁC 
PEAC-TSE 
NSE—BTC
DPAC—KSE 
DVAC—SSE

7: 2 (5: 1)
3 : 0 (0 : 0)
4 : 3 (3 : 0)
2 : 2 (1 : 0)
3 : 0 (2 : 0)

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptnla|denoa 4* kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Eladó
Kossuth Lajos ucca 71. számú

ház.
SOLL JAKAB

önálló 4 szobás 

lakás 
mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó.

Felvilágosítást ad
NÉMET GÉZA
Kossuth Lajos u. 45.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

Budapesti előkelő intézet 
Mohács járás területén 

agilis megbízható 

képviselőket 
keres.

Szorgalmas egyéneknek, 
komoly jövedelem. 

Ajánlatokat

„Munkatárs"
jeligére a kiadóba kérünk.

Hegedű oktatás!
Tisztellettel értesítem Mohács 
nagyérdemű közönségét, hogy 
székhelyemet Pécsről Mohács
ra tettem át és uj kipróbált 

pedagógiai módszerem 
mellett igen jutányos áron 

hegedű növendékeket 
vállalok.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
Hercegtöttős község 

bérbeadja a tulajdonát alkotó 

községi korcsmát 
1933. évi október hó 21-én 
délelőtt 10 Órakor megtartandó 
nyilvános árverésen 1934. évi 
január hó l étől 3 évre. Kikiál
tási ár 400 pengő, bánatpénz 50 
pengő, amely 15 nap alatt az x/< 
évi bérre egészítendő ki. A bérlő 
a legtöbbet ígérő.

További feltételek a körjegyzői 
irodában bármikor megtekint
hetők.

Elöljáróság
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Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

■v

.Mohács megyei város polgármesterétől.

5682 1933. szánt.

Pályázati hirdetmény.
A nyugdíjazás folytán megüresedett 

egy városi

szülésznői
állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás javadalmazása évi 600 — 
pengő készpénzfizetés, amely összegből 
a kormányrendelettel megállapított 
fizetéscsökkentések átmenetileg levo
natnak.

A megválasztott szülésznőnek a vá
ros belterületén kell laknia és az iga
zolt szegénysorsu és vagyontalan szü
lőknél a segédkezést ingyen köteles 
ellátni, a vagyonos szülőknél a város 
képviselőtestületének 167. kgy. 2488. 
kig. 1928. sz. határozatával szabályozott 
dijakat szedheti.

A városi szülésznői állásra pályázók 
az 1908. évi XXXVIII. t.-c. 28. §-ában 
megkívánt kellékeket, ezen állásra való 
alkalmazhatóságukat, illetőleg előéletü
ket és mindazok, akik jelenleg köz
szolgálatban nem állanak, különösen is 
a forradalmak és az ellenséges meg
szállások ideje alatt tanúsított maga
tartásukat igazolni tartoznak.

Pályázati kérvények 1933. évi no
vember hó 15. déli 12 óráig 
hozzám nyújtandók be.

A választás megtartása iránt később 
fogok intézkedni.

■Mohács, 1933. évi október hó 12-én.

Dr. Margitay Lajos
polgármester.

Hirdetmény.
A mohácsi róm. kát. hit

község temelöHzottsága folyó 
hó 17 én délelőtt fél 11 órakor 

a Kápolna mellett árverést 
tart, amelyen a régi, gazdátlan 
márvány és mészkő sírköveket a 
legtöbbet ígérő megveheti.

Temető felügyelő-bizottság.

2 szobás uccai lakos kiadó 
Ránics Mátyás 
Tompa Mihály u. 12.

” “ ","1"1 ”
Kaliforniai pajzstetiitöl mentes

Gyümölcsfát
Magastörzsü é«bokorrőzsát 
Díszfát
Díszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szölövesszöt stb.

bármilyen mennyiségben igen 
olcsón szállít

Unghváry József
faiskolája 

CEGLÉD.
BUDAPESTI iroda 

VI., Andrássy-ut 56.
Oktató nagy árjegyzék ingyen.

- .

Árok ucca 2. számú

ház eladó.
Bővebbet

SCHLITZER EMIL
háztulajdonosnál.

Használt
kerékpárt

keresek megvételre.
Cim a kiadóhivatalban.

Zephir kályha
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Piaci áraki h-"ePrX
Búza — — 6.50 p
Rozs — — 3.70 p
Árpa — 47.0 P
Zab — — 4 80 p
Tengeri csöves 2.50 P
Tengeri morzs. 5.80 P
Bab — — 10.- P

A dunaszekcsői piac-téren álló 

437. sz. ház, 
mely áll, 6 szoba, 3 konyha, 3 pince, 
3 présház és 2 szép nagy bolthelyiség
ből, a hozzátartozó szántóföld és 
szőlővel együtt azonnal szabad kézből 

eladó, esetleg bérbeadó. 
Értekezhetni lehet ugyanott

KISSFALUDY VIDOR
ny. jegyzőnél.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

•• ff

TOLTOTOLLAR
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.

On nem tudja mit eszik, 
mert|a tej lehet“piszkos, fertőzött, hamisított, 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is 

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja,? tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




