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Halottak napja...
Irta: Patócs József.

Az elmúlás gondolata meg- ! 
érinti lelkünket, ismét itt van j 
a halottak napja. Az emberek i 
lelke megremeg és révedezve | 
nézi a lobogó gyertyafényt, 
valakit keres ott túl a fényen, 
túl a krizantém illaton, aki 
egyszer itt élt, de már elment, 
megelőzte őt Aki hasonló 
volt hozzá: élt, küzdött, szen
vedett .., akit szerettek s mégis 
elment! Emléke él, de teste 
por lett s csak egy maradt 
meg, a lelke. Ez a lélek hív 
most találkozóra.

Egy-egy levél lehull a fák
ról, lábunk sárguló avarba 
tipor s mintha minden levél 
egy-egy elmúló emberi életre 
emlékeztetne, elsárgult egé
szen. mint az ember, aki el
fáradt, lehullott, megsemmi
sült. időben, vagy idő előtt 
Elmúlott, porba hullt minden 
ábránd, lüktető tenniakarás, 
tudás, szépség, gazdagság ... 
messze sodorta az őszi szél! 
Mintha porba heverne az 
Élet fája, melyen ha ma még 
nem, de holnap te is a hulló 
levelek között leszel, vissza
térsz oda, ahonnan jöttél, 
amiből lettél — porból — 
Alkotód akaratából.

Valami csodálatos érzés 
hatja át a szívünket, elcsen
desül az élők otthona és 
megelevenedik a holtak biro
dalma. A büszke ember alá
zatos lesz, a dacos, gőgös 
ajkak ma rögöket csókolnak. 
Elhallgat az élet vásári lár
mája, megszűnik a tülekedés, 
kenyéririgység ... ma halot
tak napja van! A halál an
gyala itt suhog felettünk ... 
Ma még élünk, de holnap 
talán eljő érettünk ... ? Isten 
kezében van életünk. Sorsunk 
közös, ránk is vár a halál, 
csak az időt nem tudjuk , . . 
Ti Magyar Hősök s mind
annyian kik érettünk hullattá
tok véreteket. Magyar anyák, 
özvegyek, könnyező, szenvedő 
testvérek, akiknek könnye nem 
hullhat hiába, tanítsatok meg 
bennünket hinni egy szebb

| Magyar jövendőben. Az őszi
rózsás forradalom vértanúi, a 
mai harcok hősihalottai, jel
telen sírban nyugvó drága 
halottaink . . . rólatok emléke
zünk. Jöjjetek ismét harcol a 
Magyar, kezében fegyver ... 
Hősök szelleme a Hadak-útján 
sorakozzatok... Tőletek akar
juk megtanulni, hogy ez a 
föld, ringatta bölcsőnket, me
lyért annyi hős magyar hul
latta vérét — soha nem lehet 
másé — csak a miénk — 
Magyaroké .. .!

Könnyek között emléke
zünk . . . gondolatunk messze- 
száll; idézzük a múltat, halot- 
tainkért imádkozunk! Ok 
már békén nyugosznak. — 
mi békére vágyunk, Ti törhe
tetlenek voltatok a hitben,

Befejeződtek az evangélikus templom külső munkálatai
A Deáktér arculata néhány év 

alatt, de különösen az elmúlt 
esztendőben erősen megváltozott. 
Szebbnél szebb családi házak 
emelkedtek ki a földből s most, 
hogy a múlt évben megkezdett 
evangélikus templom külső épí
tési munká'atai is befejeződnek 
a dunántúli táj építészeti stílusát 
és jellegét nagyszerűen megvaló
sító templom, a maga fehérsé
gében mintegy központjává lett 
a körülötte felépült csinos kertes 
házaknak

A templom építési munkálatait 
szemlélve megkérdeztük Obern- 
dorf Elek Mohács és környékének 
lelkes evangélikus lelkészét, mi 
volt az elgondolásuk, amikor el
határozták a templomépítését s 
mi a titka annak, hogy ilyen 
gyorsan befejeződik a templom 
külső építkezése.

Magyarország tizenötmilliónyi 
lakosságából — mondotta Obern- 
dorf Elek — háromnegyed az 
evangélikusság, tehát hazánkban 
minden huszadik ember követi 
vallásunkat E háromnegyed
milliónyi evangélikusság közel 
egyharmada nemrég még szór
ványokban élt, vagyis oly he
lyiségekben, ahol sem temploma, 
sem szervezett egyházi alakulata, 
lelkésze, tanítója, iskolája helyben 
nem volt és a legnagyobb hit
beli elszigeteltségben és lelki 
elhagyatottságban élt, hacsak más 
keresztény egyháznál oltalmat 
nem keresett, lelki közönybe sü- 
lyedt.

bőkezűek az áldozatkészség- | 
ben, életünkért-életet, adtatok 
cserébe . . . nyugodjatok bár 
hol, egy nemzet lelke, imád
sága van Veletek!

Ti mindannyian Hősök, 
kik zúgó gépmadarakon ég 
és föld között vívott harcban, 
vagy véres harcmezőn estetek 
el hősi harcban,vagy tajtékozó 
hullámok borítottak halotti 
szemfedőt egy hősi arcra, 

nyugodjatok békében, 
sírotok nem névtelen e hant 
szívünkben domborul, melyet 
díszít az áldozatból, a lemon
dásból készített koszorú.

Minden szál virág, minden 
lobogó gyertyaláng értetek, 
illatozik, értetek ontja sugarát 
eljő a feltámadás, a boldog 
viszontlátás.

Mohács és környéke is a ma 
gyár evangélikus egyháznak ilyen 
szórványterülete volt. Mint ilyen 
a távoli magyarbólyi anyaeklé 
zsiához tartozott Miután e szór
ványevangélikusok lelki gondo 
zását a nagy távolságból kielégítő 
módon ellátni nem tudták, a 
helybeli református testvéregy
házzal léptek szerződéses viszony
ba és ilyenképpen igyekeztek 
lelki hiányérzetük és szükségle
tük pótlásáról gondoskodni, 
fenntartva ugyanakkor a kapcso
latot a magyarbólyi anyaegyház
községgel. Mohács várossá fej 
lődésével az evangélikusság szá
ma is tetemesen nagyobbodott. 
A magyar evangélikus egyetemes 
egyházon belül ugyanakkor lel
késztúltermelés mutatkozik. — 
A két probléma, a lelkésztúiter- 
melés és a hitélet nélkül tengődő 
szórvány-evangélikusság ügye 
így találkoznak egymással s a 
két probléma összekapcsolásából 
megszületnek sorban a magyar 
evang. egyház szórványterületein 
az u. n. missziói gyülekezetek. 
Az itteni szórványevánglikusság 
vezető tagjai is, kapva az alkat 
mon, missziói lelkész kiküldését 
kérik. Kérésükre D. Kapi Béla 
dunántúli ev. püspök személyem
ben szervező lelkészt küldött 
városunkba, hogy Mohács köz
ponttal a város és szórvány- 
evangélikusság hitbeli gondozá
sát felkaroljam.

A szórvány gyülekezet szerve 
zése során 450 egyháztagot si

került nyájba tömöríteni és a még 
várható helyiségek becsatolása 
után e szám eléri majd a 600-at is.

Már akkor, amikor a mohácsi 
evangélikusság a magyarbólyi 
gyülekezet szórványa volt, fel
merült az akkori magyarbólyi 
lelkész, Vértesi Zoltán lelkében 
a gondolat, hogy az itteni kis 
evangélikus tábornak lelki ott
hont kellene a maga számára 
mielőbb teremtenie. A gyüleke
zetté alakulás első évében e 
gondolat testet is ölt, azáltal, 
hogy az újonnan alakult gyüle
kezet első közgyűlése imaház- 
alapot létesít. Ettől fogva úgy a 
hívek állandó lelkes adományai
ból, mint külső forrásokból az 
alap tőkeállománya egyre növek
szik. Az egyre konkrétabb ala
kot öltő terv a megvalósulás 
stádiumába akkor jut mégis, 
amikor Mohács város képviseiő- 

I testületé az építkezés céljaira a 
Deáktéren telket adományoz az 
egyházközség részére. Hírig Dé
nes ármentesítő társulat igazgató- 
főmérnök, a missziói gyülekezet 
világi elnöke, Dékány Vilmos 

\ ármentesítő műszaki tiszttel kar
öltve fáradságot nem kiméivé 
elkészítik az építendő templom- 

| nak több tervét s végül is a 
most felépült templom tervénél 

I maradtunk meg, — amit az egy- 
j házkerület építési szakbizottsága 

jóváhagyott.
A bellyei uradalomtól némi 

kedvezménnyel kapott téglaanyag 
birtokában múlt év nyarán meg
kezdődött a templom építése s 
Istennek hála nagy gyorsasság- 
gal emelkedtek fel falai. Szep
temberben már tető alatt állt az 
épület. A templom építési ösz- 
szege eddig 30 000 P. Legna
gyobb adományozók: 1. A gyü
lekezet saját tagjai. 2. A dunán
túli és tiszai kerület gyülekezetei. 
3. A magyarhoni evang. Gusztáv 
Adolf gyamintézet. 4. A magyar 
királyi Kormány államsegélye. 
5. Mohács város közönsége. — 
Egyik hívőnk harangot adomá
nyozott, másik hívónk harmó- 
mumot készül venni.

A templom külső építési mun
kálatai befejeződtek s most a 
belső munkákra kerül a sor s 
reméljük, hogy 1944. év során 
átadhatjuk rendeltetésének.

Gyülekezetünk egyetemes és 
magyar érdeket is szolgált akkor, 
amikor hitéletükben elhanyagolt 
helybeli és vidéki evangélikuso
kat vett gondozásba. Az ő lel
kükhöz — úgy gondoltuk — 
mégis saját egyházuk tud leg
jobban hozzáférni. Tehát nem 
akartunk a város egységes ke
resztény arculatának részre bon
tói lenni. Ellenkezőleg: ugyan
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akkor, amikor elhanyagolt evan
gélikus hivek gondozásával és 
számos evangélikus tanuló hit
oktatásával az egyetemes magyar 
kereszténység ügyének haszná 
lünk, egyben a többségi keresz
tény egyházzal karöltve a ma
gyar keresztény egység szeretet, 
megértés és béke szószólói is 
szeretnénk lenni e város falain 
belül és kivül.

Nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy magyar nemzeti szempont
ból is mit jelent, hogy Délbara- 
nya egyetlen magyar evangélikus 
gyülekezete, a nemzetiségekkel 
teletűzdelt vidék egyetlen ma 
gyár evangélikus templomát 
építi meg városunkban Végül 
városi érdekeket is szolgál 
templomépitésünk. A kívülről 
lassan teljesen készenállótemplom, 
a maga szerény megjelenésével 
is, fejlődő váiosunk egyik dísze 
lesz. Az épí ésére költött össze
gek, melyek javarésze az ország 
más területeiről gyűltek egybe, 
helybeli iparosok és kereskedők 
kezére fizettettek ki. Híveink a 
múltban és a jelenben, valamint 
a jövőben is a város szellemi 
és anyagi fajsúlyának emelésé
ben mindig kivették és kiveszik 
részüket s nincs kétségünk az
iránt, hogy minden kövéből 
keresztény kullúrát lehelő váro
sunk, melynek síkján egykor 
népünk ádáz küzdelmét vívta a 
félholdas pogánysággal szemben, 
nem kezeli majd mostohán evan
gélikus keresztény vallású pol
gáraink szent ügyét sem — fe 
jezte be ismertetését Oberndorf 
Elek.

Majd az immár tündöklő fe 
hérbe öltözött templomot tekin
tettük meg. Ihrig Dénes igazgató 
főmérnök a templom tervezője 
kérésünkre elmondotta milyen 
okok és célok vezették a templom 
megtervezése során. Kisgyüle 
kezet templomát kellett felépíte 
nünk — mondotta — úgy, hogy 
az egyben a gyülekezet hétköz
napi és ünnepi életének meg 
nyilvánulására is alkalmas legyen. 
E két cél praktikus megoldásán 
kívül az a cél is vezetett, hogy 
ha kicsiben is, de olyan épületet 
adjunk az immár mindjobban 
kiépülő Deáktérnek, amely a 
maga egyszerűségében is, de a 
dunántúli építési táj jellegét ki
domborítva a tér uralkodó épü
lete legyen. Nem volt célom, 
hazuganyaggal sem dolgozni, 
így pl, kővel, fával, ami Mohá 
csőn és környékén nincs, ezért 
választottam a mohácsi löszből 
készült téglát. A magyaros du
nántúli tájjelleget még jobban 
kidomborítani a fehér színnel és 
zöld ablakokkal véltem elérni s 
a templom a maga fehérségével 
ügy vélem kifejezi azokat az 
elgondolásokat, amik tervezésé
nél vezettek. A templom keleti 
oldalát, hangulatos magyaros 
tornác uralja. Egyik végében na
gyobb gyülekezeti terem, másik 
végében sekrestye van. Így tehát 
van a templomnak egy olyan na
gyobb terme, ahol a templomi 
ahitat zavarása nélkül maga a 
gyülekezeti élet lebonyolítható: 
hitoktatás, ifjúság nevelés, vallá
sos estek és délutánok, gyűlések 
stb. Ez a terem s a hozzátartozó 
tornác, valamint fölötte lévő ud
vartér lesz tehát a gyülekezet 
otthona. A templomba a sekres
tye felől is belehet jutni, de 

maga a főbejárat a déli oldalon 
van a torony melled. Magyaros 
félkörösbejárat alatt vasajtó vá 
lasztja el az előteret, míg az 
előteret faajtó a templomhajótól. 
Maga a hajó 8X12 méteres a 
szentély nélkül. Nyugati oldalán 
négy hatalmas duplaüvegezésü 
ablak, a külső ablakok katedrái 
üveget kapnak. Az északi oldalán 
lépcső vezet fel a szentélybe, 
ahol az oltár, mögötte pedig 
sima fekete feszület nyer elhe
lyezést A szentély a néző elől 
láthatatlan két oldalasakból kap 
megfelelő fényhatást.

A szentély nyugati oldalán kis 
szószék, míg a hajó ellenkező 
keleti oldalán kis dobogószerű 
kórus nyer majd elhelyezést 
A padozat sárga mozaikkövek 
bői áll majd, míg a templom 
többi része fehér és tengerzöld 
mozaikkövekből álló padozatot 
kap. A templom fűthető is.

A torony a maga egyszerűsé
gében is kedves látványt nyújt. 
A vakolat egyszerű durva 
szemcsés csapott habarcs A 
templom építésének technikai 
vezetésénél nagy segítséget je
lentett Dékány Vilmos műszaki 
tisztem fáradhatatlan munkás
sága, aki hosszú frontszolgáia 
tóm alatt az építkezés irányítója 
is volt. Az építkezésnél az az 
elv vezetett, hogy kívülről épí
tünk befelé, vagyis előbb külső 
megjelenési formájába hozzuk 
teljesen rendbe a templomot s 
caak akkor térünk át a belső 
kiképzésre és felszerelésre. Szerin
tem ez helyesebb eljárás, mert a 
belső kiképzés elsősorban apró
lékosabb munka is, de a belső 
berendezkedés megkezdésével 
már nehezebben szánják rá ma 
gukat a hivek is építtető az 
összejövő összegnek külső mun
kálatokra va'ó áldozására. A telek 
kissé rossz formájú volt s temp
lom elhelyezését elsősorban az 
határozta meg. A kerítést és az ab
lakokat fekete vasrácsokkal akar
tuk megoldani, de jelenlegi 
anyaghiány erre módot nem ad, 
az ablakrácsok elmaradnak, a 
kerítés pedig téglaoszlopok 
közötti fakerítés lesz A rendel
kezésre álló üres helyet meg
felelőképpen parkosítjuk, a nyu
gati oldalon jegenyenyárfákat 
ültetünk majd s így a zöld hát
térben a templom fehérszine 
még jobban ki fog domborodni, 
— feiezte be ismertetését Ihrig 
Dénes igazgató főmérnök.

Ahogy többször is végigjárjuk 
a templomot s a tér különböző 
oldaláról vesszük szemügyre meg 
kell állapítanunk, hogy a faló
ban a legegyszerűbb anyagokkal 
épült templom kitünően kifejezi 
mindazt, amit a kitűnő tervező 
megvalósítani kívánt s a térnek 
ez az üdítő fehérsége a kitartó, 
fáradhatatlan munka gyümölcse 
s annak igazolása, hogy ha sze
rény anyagokkal is, de lehet 
lelkesedéssel, szorgalommal és 
szerénységgel maradandó és 
szépet alkotni s hogy a mohácsi 
és környéki evangélikusságnak 
temploma és otthona készült el, 
Mohács pedig szép középülettel 
gazdagodott az nem vitásan 
Oberndorj Elek és Ihrig Dénes 
fáradhatatlan munkájuknak ered
ménye.

A dolgozók üzenete. ' 
(Beszámoló a budapesti Kálót 

nagygyűlésről.)
Mint valami elszabadult zugó 

orkán -— dübörgött 100 és 1000 
kérges tenyér tapsa — a magyar 
falvak népének és a magyar 
munkásságnak viharos lelkese 
dése — a budapesti Vigadó
ban a KÁLÓT és a Hi
vatásszervezet közösen rende
zett naggyű'ésén. amikor báró 
Apor Vilmos győri püspök, a 
gyűlés elnöke emelvényre lépett 
Az óriási terem zsúfolásig meg
telt, a karzatokról zászlók és 
színes selyemszőnyegek függe 
nek alá, az emelvény felett a 
három hatalmas nemzeti színű 
zászlóban a KÁLÓT kalásztól 
átfont kardos jelvénye és a Hi
vatásszervezet hármas kalapácsa. 
Alattuk a kül önböző helyi szer
vezetek küldöttségei zászlóikkal: 
a magyar falvak kemény fiataljai, 
akiknek sugárzik az arcuk, izzik 
a tekintetük és kemény a zászló 
erdő alatt a kiállásuk. Testőrei a 
magyar jövőnek. Köztük sudá 
rodnak a székely hegy fiai is 
feszes fehér poszlónadrágban és 
zsinórós kabátban. A látvány 
felejthetetlen és megkapó : Győr 
főpásztorának lila talárja mögött 
a roppant tükrök, melyek az 
eddig való életben a főváros 
legelőkelőbbjeinek báljait tükröz
ték. ma a falusi fiainkat és az 
ország munkásait tükrözik, akik
nek utazási költségén — amint 
a gyűlés befejező szónoklatában 
P. Kerkai jenő a KÁLÓT orszá
gos elnöke mondotta még 
rajta van a verejték illata

Végignézünk a termen: csiz
más falusi fiuk és kérges kezű 
munkások élükön a vezetőikkel: 
tanítókkal, papokkal. Az öröm 
mámorában szinte szédülve da
dogunk hálát Istennek : Istenem, 
hogy áldod Te a mi kis embeti 
befektetésünket, rövid 5—7 esz
tendő alatt ilyen szétszakithatat- 
lan láncba fonódott a földműves, 
munkás és értelmiségi dolgozók 
becsületes magyarok akarata! En
nek a maghatottsága remeg báró 
Apor Vilmos győri püspök be
szédében :

Ezt a hatalmas szervezetet eb
ben az országban figyelmen 
kivül hagyni, mellőzni ma már 
nem lehet. Bár válságos percek 
ben jött, de még idejében. A 
belső rend acélfala ma a KÁLÓT 
és éberen őrködik, hogy árokba 
ne zuhanhasson az ország sze
kere. Belső erejét természetesen 
örömmel bocsátja a Haza ren- 
dendelkezésére és bár sötét ma 
a Haza ege, de nem féltem a 
sorsát, amíg a belső fronton 
ilyen lelkületű ifjak állanak, — 
hangzanak meg-megujuló taps
viharban a püspök befejező sza
vai.

Majd dr Kovrig Béla kolozs
vári egyetemi tanár, a közgaz
daságtannak és a szociális kér
désnek európai hírű tudósa, a 
mozgalom szellemi vezére szólalt 
fel: — Mik vagyunk mi itt egy 
begyült fiataljai a magyar élet
nek? Soprontól a székely hava
sokig és Kassától a délzalai vé
gekig élő magyar falvak vagyunk, 
fiatal gazdag termése e nemzet
nek, mely állja, bírja a vihart, 
de soha le nem fekszik! Ezt az 
életet minden nemzedéknek új
ból és újból meg kell hódítania. 
Mi magyar szellemben, magyar 

stílusban, magyar hagyományok
ban akarunk élni. A múlt század 
életformája: a liberálizmus ela
vult, de a magyar életformák el 
nem kophatnak. A KÁLÓT Nép- 
főiskolái ezeknek a hagyomá
nyoknak modern stílusú őrzői 
Védik a magyar lelket, őrzik a 
ritmusát, mozdulatait, művelik a 
magyar gondolatot, fejlesztik a 
közösségi tudatot.

Addig magyar nép, a-nig 
ezeket a hagyományokat meg
tartjuk és annál erősebbek 
vagyunk itt Európában, minél 
erősebb ez a ragaszkodás ehhez 
a gazdag szellemi és lelki kin
csünkhöz A KÁLÓT jogszerint 
agrárifjusági mozgalom, de 
léiekszerint Krisztussal eljegy
zett magyar jövő! És ha a 
világban tombol is a vad 
gyűlölet, itt miköztünk Krisztus
ból szent szerelet fakad, amely
nek feszitő tettereje e világ 
minden erejénél hatalmasabb! 
Az elcsitulni nem akaró viharos 
taps után Kis László faeszter- 
gályos munkás köszöntötte a 
KALOT-ot a H vatásszervezeti 
munkáság nevében : Másfél mil
liós munkássereg érzi itt az 
országban, hogy hatalmas válto
zások következnek ránk és e 
változásokban a munkásságnak 
is nagy szava lesz. De megvetett 
lábakkal szilárdan állunk a 
keresztény erkölcsök és a haza
szeretet talaján és okulva a múl 
tón azt kialtjuk a világnak : senki 
vissza ne merjen élni a dolgozok 
nevében! Akiknek a lelkeben 
nem ég Krisztus szeretete, nem 
irányíthat országot, nem adhat 
boldogságot. Mi ipari munkás
ság a magyar kenyér munkásai
val a Hivatasszervezetben szét- 
bonthatatlan egységbe tömörü
lünk és az utat a jövőbe ez az 
összefogott magyar akarat fogja 
mutatni: A rövid de kemény és 
mély hatású beszéd után Hajdú 
Németh Lajos kisgazda szólalt 
fel: a magyar faivak üzenetét 
hozza : a magya fa u megmarad 
magyarnak, megmarad keresz
ténynek, teljes egységben áll 
az ipari és értelmiségi doigzók- 
kai, akik Ugyanúgy magyarok és 
keresztények és vegye mindenki 
tudomásul, hogy a magyar falu
nak nem kell semmi oiyan cél, 
szövetkezés, vagy politikai rend
szer, melynek magyarsága is, 
kereszténysége is kétséges. A 
szónok szavai nyomán feltörő 
taps viharát szinte már nem is 
ez a terem adja válaszul, hanem 
az ezer és ezer magyar falu 
északtól délig és kelettől 
nyugatig.

De nagy kár, hogy nincsenek 
itt azok, akik „kísérletet" próbál
tak tenni arra, hogy a magyar 
falvak népét is befonják a szo
ciáldemokrácia hálószálaival, hogy 
látnák ezt az egybeölelkezést: a 
zugó tapsban Hajdú Németh 
Lajos kisgazda odamegy Kis 
László faesztergályos munkás
hoz, kemény szorításban össze
kapcsolódik a kezük, majd 
megölelik és megcsókolják egy 
mást. És az ő szivük dobbaná
sában benne volt minden ma 
gyár falu és minden magyar 
munkás lelkülete: a nehéz órák 
küszöbén a teljes magyar test
vériség I

A Népfőiskolát végzett KÁLÓT 
legények adnak elő ezután ma
gyar dalokat, a Bartók és Ko
dály gyűjtés hangban tarka 
virágai virulnak ki és áradnak
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s?ét a terem felett. Büszkén 
éreztük, amit már olyan sokszor, 
amikor eredeti népda'okat hal
lottunk — lélek és művészet 
van a magyar népben, mely 
művészet dicsőségünk lehet 
Európa előtt.

A dalok elhangzása után 
egy falusi KALOT-legény sza
valja el mélyen átérzett művé
szettel Sít Sándor; Óda a 
Paraszthoz c versét: Tebenned 
bíztunk eleitől fogva, Jövendőnk 
titka Tebenned virraszt: Elátko
zott királyfi, Kopott vén Tiborc 
keserű Paraszt! .... V. /.

Ajtalosság a békéért október 
utolsó vasárnapján. A mm var 
püspöki kar őszi tanácskozásán 
ug határozott, hogy október 
utolsó vasárnapján az ország 
minden katolikus templomában 
ájtatosság legyen Szűz Mária 
tiszteletére a békéért Ennek 
megfelelőn dr Virág Ferenc 
megyéspüspök elrendelte, hogy 
október 31 én a délutáni szent
olvasó ájtatosságot különleges 
ünnepélyességgel végezzék A 
belvárosi plébániától n>ert érte 
süléseink szerint október hó 
31 én, vasárnap délután 3 óra
kor a belvárosi templomban 
kezdődő ájtatosságon szentség 
kitétel lesz este 6 óráig tartó 
szentségimádással.

Kitüntetés. A Kormányzó 
Perger Antal tart zászlós duna 
szekcsői lakosnak a keleti harc
téren tanúsított bátor magatar
tásáért a Dicsérő elismerést a 
hadiszalagon a kardokkal ado
mányozta.

CredogyüléS A Mohácsi 
Credo Egyesület vasárnap, ok
tóber hó 31-én, 1 412 órakor a 
Legényegyletben tartja rendes 
gyűlését. Előadást tart : Patócs 
József polgáriisko’ai hittanár.

Doktorrá avatás. Bajai Já
nos okleveles mezőgazdát a bu
dapesti m. kir. József Nádor Mű
szaki és Gazdaságtudomány 
egyetemen doktorrá avatták.

Tilos a sírok kivilágítása. 
A mohássi m. kir Rendőrkapi
tányság közli: A m. kir. Belügy
miniszter rendelete értelmében 
a sírok kivilágítása ebben az 
évben is tilos. A temetőket 
október 31 én, november 1 én és 
2 án a közönségnek 17 óráig el 
Kell hagyni, berepülési veszély 
esetén történő hatósági intéz
kedésre, vagy jelzésre pedig a 
nap bármely szakában. A tila
lom betartását a m kir. Állam
rendőrség szigorúan ellenőrizteti 
s megszegői ellen rendőri bün
tető eljárást indít.

Leánylevente vezető kine
vezés. Katzenbe’ger Erzstöet 
polgári iskola tanárnő a mohácsi 
leventeleányok vezetője október 
hó 27 én vette át vezetői tiszt 
ségét, kit leányleventék kitörő 
örömmel fogadtak. A leventeleá 
nyok legközelebbi összejövetele 
november hó 3 án lesz a levente 
otthon dísztermében. A vezető
ség kéri, hogy a leányok az 
összejövetelen minél nagyobb 
szambán jelenjenek meg.

— Reformációi emlékünnep. 
Október 31 én délután 6 órakor 
tartja a reformáció emlék ünnepsé
gét a mohácsi protestáns gyüle
kezet az Országos Bethlen Gábor 
Szövetség rendezésében a ref. 
templomban a következő mű
sorral: 236 dicséret' Erős vár- 
runk nékünk az Isten . . Köz
ének Imátkozik Oberndorf Elek 
ev. lelkész Előadást tart Dizseri 
Sándor pécsi vallástanár. Vallá
sos énekeket ad elő Ladányi 
Lászlóné. Varga Oyuláné: Jézus 
c. költeményét szavalja Maróti 
Margit. Hegedűszóló harmo- 
nium kísérettel. Előadja: (* , *
Reményik Sándor költemé
nyét szavalja Perjési /ános írás- 
magyarázatot tart és záróimát 
mond Vikár Zoltán ref lelkész. 
Záróének. 236 dicséret

Gyűjtés a „Magyar Norma" 
javára. Mindenszentek napján a 
Temetőben a Szegénygondozó 
nővérek a külső gondozottak 
, Magyar Normások1' javára gyűj
tést tartanak. Felkérjük a város 
közönségét, hogy a szegénygon
dozó nővérek áldozatos munká
ját anyagi adományaikkal is tá
mogassuk.

Szálastakarmánykereskedöi 
kijelölés. A Szaiastakarmány és 
Szaimafurgalmt Központ az or
szágos és körzeti kereskedőket 
kijelölte. Mohácson szálastakar
mány és szalmakereskedőnek 
Eiilöp Géza gabona és termény
kereskedőt jelölte ki.

— Uj vasúti menetrend. No
vember hő 1 tői Mohácsról a 
személyvonatok 5 15, 12 50, 20.23 
perckor indulnak. Mohácsra ér
keznek: 8 26, 1615 22 43 perc
kor. Mind a három személyvo
natnak csatlakozása van Pécs 
felé. Pécsre érkeznek 7 30. 15 15, 
22 45 Pécsről indulnak Mohács 
feié 615, 13 45, 2015 perckor. 
Budapestre Mohácsról a 12 óra 
50 p. és 20 23 p.-kor induló 
vonatnak van csatlakozása Bu
dapest keleti pályaudvarra érkez
nek 21.50 és 8.15 p. Budapestről 
indul 7 10 és 20 10 órakor. Mo
hácsra érkezik 1615 és 8 26 
órakor.

Tantestületi ülés. Október 
hó 27 én a belvárosi iskolában 
Mohács város tantestülete meg
beszélését tartott, amelyen a 
mohácsi polgáriiskola «is kép
viseltette magát Tihanyi János 
apát plébános köszöntve a meg
jelenteket, kifejtette, hogy ma a 
tantestületre, tanitókra és ta
nárokra súlyos kötelesség hárul 
nemcsak az ifjúság nevelése, ha
nem a midennapi elnehezült 
élet irányításában is Majd Fara
gó Oábor tanító részletes be 
számolót adott a keszthelyi nép 
művelési tanfolyam gazdag 
anyagából, amit a megjelentek 
nagy érdeklődéssel hallgattak. 
A beszámoló után Kiss Béla 
igazgató tantestületi határozato
kat és irányelveket utasításokat 
mondott el, majd vitéz Zsig 
mond Géza tűzoltófőparancsnok 
ismertette azokat a gyakorlati 
módszereket, amelyek riadó ese
tén a tantermekben elhelyezett 
gyermekek biztonságba hely ezé 
se miatt szükségesek.

— Hivatalos órák a város
házán. November hó 1 étől a 
városházán a hivatalos órák 
naponta reggel S órától délután 
2 óráig, szombaton délután 1 
óráig, hétfőn és pénteken délu 
tán 4 órától 6 óráig lesznek. 
Feleket csak délelőtt fogadnak.

Hősük sírjainak gondozása. 
A Hősök temetőjében a katona- 
sírok gondozását a leányleventék 
és a dolgozóleányok vállalták 
nagy lelkesedéssel.

A Bátaszéki autóbusz no
vember 1 tői reggel korábban 
— 4 15 kor indul a többi járat 
változatlan.

A m. kir. posta közli, hogy 
a Mohács 2 számú postahivatal 
folyó évi november hó 1-től 
ünnepnapokon semmiféle szol
gálatot nem tart A küldemények 
felvétele ezeken a napokon a 
Mohács 1. számú postahivatal
nál történik.

A Szabadliceum megnyitja 
kapuit. Fennállása 15 évébe 
lépve a mohácsi Szabadiiceum 
ez évi előadássorozatát novem
ber hó 4 én kezdi meg A mű
sortervezet 31 előadást tüntet fel 
s ezek az előadások felö'elik az 
általános művelődés minden 
ágát. A már eddig is megismert 
e őadókon kívül új előadok fris
sítik fel az előadások menetét. 
Kimagasló nevek : Petrich Béla 
tanügyi főtanácsos, dr Madácsy 
László, dr Kozocsa Sándor 
egyetemi m tanár, dr Takács 
Jenő zeneiskolai igazgató, P. 
Nagy Töhötöm S. J a Kálót 
orsz. h. elnöke. Igen sok elő
adást vetített képek, hanglemezek 
és pergőfilm tesznek érdekessé. 
Az előadások minden hét csü
törtökén délután 6 órakor kez
dődnek a városháza közgyűlési 
termében. Az állandó bérletjegy 
ára 5 pengő. Köztisztviselőknek 
és könyvtártagoknak 3 P, diákok
nak 2 pengő. Egyes előadásokra 
szóló jegy 50 fillér. Mindennemű 
felvilágosítást szívesen ad Gaál 
Endre gimn. tanár, a Szabadli
ceum vezetője November 4-én 
dr luhász Géza gimn tanár tart 
előadást a Népi gondolat címen

Ajáljuk fel adományainkat 
a katolikus Diákotthon részére. 
Beszámoltunk arról, a nagysza
bású ankétről, amellyel Mohács 
is bekapcsolódik az országosan 
megindított katolikus Diákottho
nokat létesítő és felállító nagy 
mozgalomba. A helyi bizottság
nak lelkes katolikus férfiak ajál- 
ták fel segítségüket, s mint an
nak idején közöltük november 
hói —15 ike között fogják Mo
hács város katolikus társadalmát 
felkeresni a Diákotthonra szóló 
felajánlások összeírására és össze 
szedésére. A felajánlott összeg 
részletekben is befizethető a fel
ajánlásokat összeszedők által át
adandó befizetési lapokon. Fel- 
ajálható külön összeg egy kizá
rólag Mohácson létesítendő 
Diákotthon részére is. H sszük, 
hogy a város mindenkor nagy 
áldozatkészséget felmutatott ka
tolikus társadalma eme fontos 
nemzetnevelő kérdésben is meg 
fogja mutatni nemes áldozatvál
lalását.

— Később kezdődnek a tanonc
iskolái Órák. Az Ipartestület es a 
Baross Szövetség mozgalmat in
dított, hogy a tanoncok műhely
kiképzésének belterjesebbé tétele 
végett a tanonciskolái órák ké 
sőbb kezdődjenek. Az iskola 
felügyelő bizottságának javasla
tára a kir tanfelügyelő is méltá
nyolta a kérelmet s hozzájárult 
ahhoz, hogy tanonciskolái órák 
folyó évi november hó 1 tői 
délután 5 órakor kezdődjenek. 
Csupán a leánytanoncok rajzórái 
kezdődnek csütörtökön délután 
2 órakor.

SzurkáláS. Október hó 24- 
én Zubán Antal mohácsi gaz
dálkodó társaival Mohácsi szőlő
hegyen lévő szőlőjébe ment 
Mig Zubán Antal a pincében 
bort fejtett a présházba bejött 
Kovácsics /dnos, akit a pincéből 
feljövő Zubán Antal présházá
ból kitiltott. Kovácsics János 
csak vonakodva hagyta el a 
présházat. Este 9 óra után tá
voztak Zubán Antal és társai a 
présházból s mig Zubán a prés
házat zárta be tarsai előremen
tek. E pillanatban Zubán Antalt 
hátulról erős ütés érte, aki az 
ütéstől a még be nem zárt 
présházajtónak nekiesve azt ki
nyitotta s a présházba zuhant.

■ Támadója, akiben Zubán Ková- 
’ csics /ánost ismerte fel, az eleső 
I Zubánt több helyen késsel meg-

szurta, majd Zubán segítség ki
áltásaira elmenekült. Zubán tár- 

| sai a segitségkiáltásra visszasiet- 
1 tek beszállították a mohácsi 

László kóiházba, ahol a súlyo
san sérült Zubán jelenleg is 
kezelés alatt áll A csendőrség 
Kovácsics Jánost elfogta s mint
hogy tettét elsötétítés ideje alatt 
követte el, valószínűleg statáriális 
bíróság elé kerül.

— Cukorkiutalás méhészeknek. 
Méhészek figyelmét felhívjuk, 
hogy mehek feletetésére méhetető 
cukrot lehet igényelni. Az igény
lést a városháza 4 sz szobájá
ban lehet előterjeszteni szóval, 
vagy írásban. Az igénylést leg- 

j később november hó 13 ig le
het előterjeszteni. A beérkezett 
igényléseket a helybeli Méhész
kor november hó 14-én délután 
2 órakor a Kertmunkás iskola 
termében fogja felülbírálni. E 
felülbíráló ülésre minden méhész 
menjen el.

— Ismeretlen női hulla. Ok- 
| tóber no 21 napján a Duna bal-
■ partján az 1444 km. oszloptól 
I délre, mintegy 100 méterre 55 — 
I 60 év körüli ismeretlen női hul

lát fogtak ki. A hulla fejlett és
i jótáplált, mintegy 40 cm hosszú 
| barna őszülő hajú tömpe orrú 

hiányos fogazatú, sötétkék kabát, 
kékkarton fehérkockás egybesza
bott ruházatú. Zsebében gyöngy- 
háznyelű, kétpengéjű kést talál
tak, amelynek dugóhúzója törött 

I volt.
— Burgonya igénylés. Minda- 

i zok a fogyasztók ak knek szán- 
j tóterületük nincs és étkezési 

burgonyára szükségük van, je
lentsék be igényüket tetszés 
szerint Fülöp Géza, Német 
Géza, vagy Schmidt Lajosné jo
gosított kereskedőknél. Az emlí
tett kereskedők a bejelentéskor 
azonnal nem szolgáltathatják ki 
a burgonyát, hanem csak nyil
vántartásba veszik A kiutalás az 
igénylést követő hét szerdájától 
kezdődik.

— Zongorahangolás. Értesítem 
a n. é közönséget hogy novem
ber első hetében Mohácsra érke
zem és javítást vállalok. Hango
lás tisztítással 20 pengő és 
javítások megállapodások szerint. 
Szíves pártfogást kér: Éber 
Bernát zongorahangoló és javító, 
a becsi cs. kir. udvari operaház 
volt másodhangolója. Jelentkezn- 
lehet : Fridrich Oszkár könyvi 
kereskedésében.

Lopás. Vizslakpusztán is
meretlen tettes kender betaka- 
rásra szolgáló 8x10 m es pony
vából 2x10 méteres darabot, va
lamint kézi rostáról 4x80 cm-es 
szijjat 200 P értékben ellopott.
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— Bab és borsé igénylés. 
Mindazok a fogyasztók akiknek 
szántóterületük nincs és szüksé
gük van borsóra és babra, igé
nyüket jelentsék be füszerkeres- 
kedőjüknél, november hó 10 ig. 
Bab és borsó kiutalást csak 
azok kaphatnak akik igényüket 
a fenti határnapig bejelentették. 
Ugyanakkor jelentsék vörös
hagyma szükségletüket is.

Szarvasmarha igénybevétel. 
Felhívja a közellátási hivatal a 
gazdálkodókat, hogy a város 
szarvasmarhatartó gazdáira ismét 
kivetettek 167 drb szarvasmarhát. 
E 167 drb szarvasmarhát novem
ber hónapban kell igénybe venni. 
Az igénybevétel megkönnyítése 
érdekében felhívjuk azokat a 
gazdálkodókat, akiknek meddő, 
kevés tejet adó, tehenük van, 
vagy tgyéb eladni szándékolt 
szarvasmarhájuk, ebbeli szándé
kukat jelentsék be a városház 
1 sz. szobájában.

— anyakönyvi bejegyzések
1943. október hó 22 töl — 29.

Születések: Papp Erzsébet, 
Leiszter Károly, Bakó Károly, 
Környei Szilvia Erzsébet.

Házasságkötések: Varga Fe
renc és Keszthelyi Rozália, 
Neményi János és Simom Éva.

Halálozások: Bárácz János 55 
éves, Netler György 46 éves, 
Hroncsek Katalin 56 éves, Zim- 
mermann József 43 éves, özv. 
Batész Istvánná 50 éves, özv. 
lvánácz Jánosné 75 éves.

SPORT.
MTE- Komlói SE 4:1 (3:1)

1. o. b. Vezette: Lugosi.
A Mohácson lejátszott vasár

napi bajnoki mérkőzésen is 
megőrizte veretlenségét az MTE 
és biztos játékkal fölényes gól
aránnyal győzte le jó játékerőt 
képviselő ellenfelét, amely eddigi 
mérkőzései során mindössze 
1 gólt kapott. Hatalmas közönség 
előtt, verőfényes időben leját
szott mérkőzés különösen az 
I. félidőben hozott igen érdekes, 
izgalmas és magas színvonalú 
játékot. Szünet után, amikor a 
hazai csapat már biztos győztes
nek látszott, ellapasodott a játék. 
Ezúton dicsérjük meg a közön
séget, amely hatalmas biztatással 
küldte harcba fiait. Az MTE 
győzelme megérdemelt, mert 
bár a vendégek technikásabbak 
voltak, kitartásban, küzdésben 
az MTE bizonyult jobbnak a 
játék meglehetősen kemény volt. 
Az MTE a helyzetek alapján 
több gólt is szeiezhetet volna, 
ha a közép csatár mozgékonyabb. 
A csapat, mint egység is jó. 
Ebből azomban kiemelkedett 
Schweier, aki a mezőny legjobb 
embere volt. Egyszerűen nem 
lehetett átmenni rajta.

Utána Kondor nyugodt játéka 
volt kitűnő. A csatársorban Koc
kás küzdő játéka 3 gólt ered
ményezett. Német építő e sor
ban. De a többiek ellen sem 
lehet kifogást emelni. Komló 
csapata igazolta jó hírnevét, mert 
valóban tudása nagyszerű. De 
a jó MTE t még ők sem győz
hették le. Mohácsi támadásokkal 
indul a játék. Ez eleinte nem 
meggyőző, mert a vendégek 
hosszú labdái szintén veszélye
sek. A 14. p ben jut vezetéshez 
az MTE. Jó lefutás után Kará

csonyi bead, Kockás mellel le
veszi és a leeső labdát hatalmas 
erővel vágja a hálóba 1 ;0. 3 perc 
múlva a védelem hibájából tisz
tán hagyott Lovász egyenlít 1:1. 
Továbbra is változó a játék. Hol 
egyik, hol másik kapu van ve
szélyben. Közjátékrőí a bíró ferde 
ítéletei gondoskodnak. A 30. p- 
ben 11 eshez jut az MTE, amit 
Kockás a jobbra dűlő kapus 
mellett az ellenkező sarokban lő 
2:1. 1 perc múlva Kockás gólja 
3: 1 et jelent. A gól után a ven
dégek rohamoznak, de az ered
mény nem változik. Fordulás 
után Komló rohamoz, de a ha
zai védők hárítanak. Az iram 
lanyha. A 13 p ben újra gólt lő 
az MTE. Molnár teljesen tisztán 
állva lő az alsó sarokba 4:1. 
A játék nem élénkül a gól után- 
Mintha mindkét csapat elégedett 
lenne az eredménnyel. A 40. p. 
ben a KSE kapusa rosszul ve
tődik egy labdára és kiviszik, 
már nem is tér vissza.

Vasárnap az MTE Pécsre 
megy, ellenfele a Zzolnai csa 
pata lesz. Veretlenségét ott is 
megőrizheti.

Vasárnap délután fél 3 órai 
kezdéssel Nagykozár levente
csapata játszik a Mohácsi L E. 
csapatával

Lánycsókon gyenge játék ke
retében 3:0 (0: 0) ra győztek a 
mohácsi leventék.

0MN1A FILMSZÍNHÁZ
Október 29-30 31

Ne kérdezd, ki voltam
Oki. 31 és nov.l D.e.11 órakor 
GYERMEKIK ATINÉ

November 2—3
AZUREXPRESSZ
Felel óíizerkcsztó:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
L■ptu1 ajdon•• él kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

N y i I 11 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Tisztelettel értesítjük igen 
tisztelt vendégeinket, hogy 
november hó 1. naptól 
— szombati nap kivéte
lével — 7 óra helyett 6 
órakor zárunk.

Tisztelettel:

Fodrász - iparosság.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len emlékű drága jó férj, édes
apa. nagyapa és rokon

THÜR JÓZSEF
DGT felügyelő, allomásfőnők 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorúk 
és virágok küldésével vagy más 
mádon nagy fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Mohács, 1943. október hő.

A gyászoló család.

MOHAC-S! HÍRLAP

HIRDETMÉNY.
Ügyfelem Mohács-szigeten fek

vő 5 k. hold 1375 n.-öl gyü
mölcsösét elkívánja adni. Venni 
szándékozók Írásbeli ajánlataikat 
küldjék címemre dr. Német 
István ügyvéd Mohács II. Lajos 
u. 16

Egy összecsukható VASÁGY 
megvételre kerestetik. 
Korsós utca 25. szám.

Vadász utca 1 szám alatti HÁZ 
azonnal eladó.

Érdeklődni lehet Mező u. 7- szám alatt.

ELADÓ a rétén 8000 □-öl területen levő 
kukoricasz íi V

^zent Janón utca 1H. ez.

ti . I «mi vóLmmi 
lél ltiiic m y. < > 1 o

Érdeklödii lehet: Jókai M, n. 7. siám.

Gyakorlott, jó erkölcsű 
szobai ti n y t 

felvennék jó fizetéssel Budapestre
Jelentkezni lehet:
FIOLA FERENC művezetőnél

Selyemgyár, Mohács.

Sürgősen eladó
kb. 50000 db TÉGLA és 19x15 m-es 
CSERÉPTETŐ épületfával együtt. 

Cím a kiadóban.

ELADÓ
a Petőfi Sándor u. 3. számú ház 
és egy jékarban lévő jégszekrény 
Érdeklődni lehet: DÓZSA ref. tanítónál.

Barát utca 34. számú 
ház,

szabad kézből eladó.

BORT, MUSTOT 
fehér és színes árut állandóan a 
legmagasabb napi áron vásárol: 

NÉMETH JÓZSEF
borkereskedő

Mohács, Felső Dunasor 24. 
Telefon 44.

Értesítem a Gazdákat, 
hagy a rostlenszalmaforgalmi Központ 
helyikereskedövé feljogosított. Átveszem 
a fenti Közppnt hatáskörébe tartozó 

ROSTLENSZIILMÁT a gazdakönyv- 
ben való, búzapont bejegyzése 
mellett, valamint a beizplgáltatási köte
lezettség alá esá fát is.

JELICS ANDRÁS gabona - termény 
szén és fakereskedő. PÉCS, vasúti-raktár 

T e I e f ó n : 16—29.

ELADÓ
1 darab 2 HP villanymotor és
1 drb kalapácsos daráló szijjal.

Bővebbet a tulajdonosnál:
Felsö-Dunasor 30. sz. alatt.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö
FEKETE LAMPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében.

1943. október 31.

Piaci árak: LAT.™,"
Búza 41.25 P
Rozs 38.25 P
Takarmányárpa 37 25 P
Sörárpa 41 25 P
Zab 41.25 P
Csöves tengeri 23 30 P
Morzsolt tengeri 30 50 P
Bab, fehér 8160 P

BORT
fehér és szinesárut

minden mennyiségben a legmaga 
sabb napi áron állandóan vásárol

Bauer József 
bornagykereskedő 
Horthy Miklós út 27.

Előírás szerinti 5kg-os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

Mohácsi volt úrbéresek 
közös erdőbirtokossága

Meghívó.
A mohácsi volt úrbéresek 

közös erdőbirtokossága folyó évi 
november hó 7-én délután lél 4 
Órakor saját helyiségében Kazinczy 
utca 14 szám alatt

rendes őszi 
köz g y ülést 

tart, melyre az összes erdőbirto
kossági tagokat ezennel meghívom

Mohács, 1943 október 7-én.
Dr Német Kálmán

elnök.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

6147 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény -kivonat.
Miklósa János (képv. dr Palásthy 

László ügyvéd Pécs) végrehajtatónak 
Miklósa Jánosné sz. Bari Mária duna- 
szekcsö-szigeti végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 120 pengő tőkekövetelés és jani; 
lékai behajtása végett a Dunaszekcső 
községben fekvő s a dunaszekcsöi 1269. 
sz. betétben A I. 1—3 sorsz. 1005928 
hrsz erdő a Papkert 2 hold 1358 L-ol, 
— 10059 29. hrsz. mocsár a Papkart- 
erdő dűlőben 105 □-öl és 10059 30. 
hrsz. erdő a Papkerterdő 312 'V 
rulettel felvett ingatlanoknak végrehaj
tást szenvedő nevén felvett B. 16. alatt 
illetőségére 1241 pengő 50 fillér es az 
u. n. 9694. számú betétben A-f-8 sorsz. 
alatt 9123 186. hrsz alatt felvett erdő 
a Csele dűlőben 722 Q-öl ingatlanra 
178 pengő kikiáltási árban — ez utóbbi 
ingatlanra a C. 2. sorsz. alatt 9323 193/. 
szánni végzéssel Bari Mátyás (nos 
volt Bozsér Terézzel) javára bekebelezett 
életfogytiglani haszonélvezeti jog érin
tetlen hagyása mellett elrendelte.

Az árverést
1943- évi december hó 14. 

napján délután 4 órakor 
Dunaszekcső községházánál fogják meg
tartani. ....

Az árverésre kerülő ingatlan a KiB 
tási ár kétharmadánál alacsonyabb aro 
nem adható el. , „ .

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 o . 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanan )■ 
•/,-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi július hő 14- 
Dr Horváth Ferenc S. k.

kir, jbíró ....
A kiadmány hiteléül

Szollár Klára
s. hív. tiszt*.

Fridrich .Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


