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Levél egy Barátomhoz!
Eltelt egy kis idő s 

az annyira „jólsikeriilt“-nek 
harsogott moszkvai konferen
cia annyira titkolt eredmé
nyeiből itt is, ott is meg
nyilatkozások hangzanak el s 
a nyugati szövetségesek fele
lős államférfiai sem tagadják 
már, hogy nem mindenben 
sikerült a megeggyezés s az 
utóbbi szovjet megnyilatko
zások már nem is csinálnak 
titkot a Szovjet nyugati ha
tárát illetően.

De bármiben is egyeztek 
meg Moszkvában, ki tudja 
elképzelni, hogy a szovjet 
azért viseli ezt a háborút, 
csak azért készült húsz esz
tendőn keresztül Európa meg- 
rohanására, csak azért moz
gósította a maga 160 milliós 
lakosának katonai, ipari és 
technikai teljesítményeit a 
fegyverkezés terén a véglete
kig, hogy eddigi határait 
védelmezze meg egy Európa 
részéről fenyegető veszede
lemmel szemben ?

Vagy azért készült volna 
fel támadó háborúra, hogy 
régi barátait biztosítsa? Ki 
tudja azt elhinni, hogy ezért 
áldozott volna fel csaknem 
huszonöt millió embert s 
odadobta pusztulásnak az 
európai Oroszország legértéke
sebb részeit ? Elképzelhetetlen 
ellentmondás volna ez attól a 
hatalomtól, amely sohasem 
csinált titkot célja felől, amely 
Európa bolsevizálása, meg
hódítása és belső forradalmo- 
sítása.

S ha győzne, ki tudna 
ennek ellenállni, ha Európa 
leghatalmasabb szárazföldi 
hadseregét a német hadsere
get maga alá gyűrné? Vájjon 
akár az angol, vagy amerikai 

hadsereg tudná arra kénysze
ríteni, hogy visszakullogjon 
eddigi határai közé? A józan 
ész nyilván az ellenkezőt 
mondja. S e kérdésre leg
klasszikusabban Kállay Miklós 
miniszterelnök felelt meg leg
utóbbi beszédében, amikor 
azt mondotta: „Hovatovább az 
Európában megütköző három 
világhatalom gyújtópontjába 
kerülhetünk, a nagy harc min
den oldalról közeledik hoz
zánk.

Nem gondolhatunk arra, 
hogy ezekkel a kolosszus 
fegyveres erőkkel mi önma
gunk erejével felvehetnénk a 
harcot, de annál fontosabb, 
hogy az ellenséges propagan
da, az idegen befolyás meg 
ne bontsa egységünket. Sem
minemű támadó gondolattal 
nem foglalkozunk, de hatá
rainkat — ezt vegye tudo
másul mindenki — megfogjuk 
védeni, Ettől nem tágítunk, 
ez nem képezheti politikai 
konszideráció tárgyát, még- 
csak nem is katonai kapacitás 
kérdése, ez nemzeti köteles
ség, ez a nemzet „lenni, vagy 
nem lenni" parancsa. Oktalan 
hősködés a provokálás, köny- 
nyelműség lenne erőinkkel 
nem a legmesszebbmenőkig 
takarékoskodni, de gyáva hit
vány hazaáruló, aki határain
kat, országunkat és szabadsá
gunkat nem védi és akárcsak 
mérlegeli is ebben az esetben 
az erőviszonyokat s lehetősé
geket. Senki se gondolja, hogy 
ezt a feladatot bárki is he
lyettünk elvégzi. Ez a mi 
kötelességünk, nem is lehet 
másé!“

Ez az igazság s aki mást 
állít, attól a jóhiszeműséget 
is kétségbe kell vonni.

Ritka szép élményt nyújtott a müncheni 
Iiegedős-(Fiedel)-trio hangversenye.

Világviszonylatban is ritka él
vezetben volt része kedden, 
november hó 16 án Mohács 
város zenekedvelő közönségének, 
amikor meghallgathatta a Magyar
országon művészi körúton levő 
remek művészegyüttes hangver 
senyét

Franz Siedersbeck, Beatrice 
Dohme és Erich Willke a gót- 
és reneszansz-kor zenéjéből nyúj
tottak valóban hézagpótló izelitőt, 
Ernst Conrad Haase bariton 
közreműködésével. Bevezetőül a 
zenetörténet egyik korszakot 
nyitó egyéniségének, a flamand 
Guil aarne Dufay nek két egyházi 
jellegű hangszeres művét hallót- 
■uk. A szólamok kecses növésű 
polyphon játéka brabanti csipkék 
szövedékeként hatott ámuló 
fülünkre A kor leikéből fakadó 
zen- rűvek báját stílusosan érzé 
keltette a korabeli hangszerek, a 
>fidulá« nak lágyan zsongó, an
dalító hangja. Igazi kamarahang
szer, mely finoman illeszkedik 
bele a lakások biza'mas melegébe 
Kifejező ereje nem olyan széles 
skálájú mint utódáé a hegedűé. 
Mint minden kamarazenének, e 
hangszernek is a halk játékban 
rejlik az ereje. Nem hiányzik 
ugyan az erősebb hangkeltés 
lehetősége sem, de a legerősebb 
játékban sem válik tolakodóan 
lármássá. A hangszerek húrjain 
varázslatosan zendültek meg a 
gót és reneszánsz muzsika reme
kei, melyek közül ki kell emel
nünk a XVI. századból származó 
sKirályné tánc« kecses szerkeze
tet, melyet változatos fordulatú 
litrrusok tettek lendületessé. 11. 
Lajos király udvari zenészének, a 
flamand ILí/faers-nek Canzone ja 
az énékszeiű dallamvezetés bár
sonyos melegével tűnt ki. Henrik 
Isaak flamand népdalból táplál
kozó hangszeres darabjai, a 
nagyvonalú dallam építkezésében 
üdén őrizték meg a népdal 
őszinte erzésvilágát és áradó 
lendületét.

Haase hangszeres kiséretű 
énekszámai is meglepetésként 
hatottak. A glogani daloskönyv 
Húsvéti himnusza hatalmas erő
vel fejezte ki a kereszténység 
diadalmas örömujjongását Majd 
a spanyol Canttonero musical
be mutatott be csodálatos 
finomságú remekműveket, /uan 
dél Encina szélesen áradó dal
lamaiból valami megrázó emberi 
bánat sírt. Majd a német min- 
nesang édes-bús témaköréből 
hallottunk Ízelítőt. Az Egy nemes 
kisasszony s a Lombtalan az 

erdő kezdetű dalok a szerelem 
örök témáját szólaltatták meg a 
lovagkor hanyatló kultúrájából. 
Befejezésül néhány német rene- 
szans népdal nyers erejét s 
vaskos humorát szólaltatta meg 
Ernst Konrad Haase.

Az egész művész együttes a 
kor leikébe teljesen beleélte 
magát s magával ragadta 
hallgatóságát is s az egyes 
számok végén felcsendülő taps 
a csodálat és elismerés hangja 
volt.

A trió tökéletes művészi együt
tese, nagyszerű vonókezelése, a 
játékban való elmélyedés, a fidula 
lágy, szinte légies hangja kitünően 
érvényesült az énekkíséretnél is, 
annyira, hogy nem is lehet vol- 
taképen kíséretről beszélni, hanem 
önálló előadás volt az is anélkül, 
hogy az énekes a triót vagy a 
trió az énekest zavarta volna s 
mégis éreztük, hogy töcéletesen 
kiegészítik egymást.

Ernst Konrad Haase finoman 
kultúrált hangja kitünően alkal
mazkodott az előadás módjáioz 
és egyes darabok stílusához. 
Benső áhítattal és finoman 
énekelte az egyházi és spanyol 
dalokat, míg a későbbi német 
dalok nyers erejét kitünően 
érzékeltette.

A hangverseny bevezetéseként 
Kövessy /ózsef gimnáziumi tanár 
nagy zenei műveltséget eláruló 
bevezetőjében ismertette a közép
kori kamarazene eredetét, felépí
tését, a középkori trubadúrok és 
minnesangerek hivatását és sze
repét A hangverseny alatt pedig 
az egyes német dalok ügyes 
magyar fordítását adta s ezzel is 
közelebb hozta a közönséget az 
elhangzott műsorszámokhoz. A 
hangverseny végén, a közönség 
meg megújuló tapsa között, német 
nyelven mondott köszönetét a 
művészeknek, megköszönve nekik 
hogy művészi kőrútjuk során 
Mohács zenekedvelő közönségét 
ilyen rendkívüli élményben 
részesítették.

A kitűnő hangverseny meg 
rendezése a mohácsi népes német 
tanfolyam két illusztris vezetőjé
nek Harmat György és Kövessy 
/ózsef gimnáziumi tanárok érdeme 
A hangverseny tiszta bevételét, 
40 pengőt a rendezőség a gimn- 
szociális akciója javára juttatta.

Az ő érdemük, hogy e kitűnő 
együttes után kedden, november 
23 án úiabb nagyszabású hang 
verseny színtere lesz Mohács 
Udo Dammert a rádióból is jól 
ismert világhírű német zongora
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művész európai hangverseny- 
körútja során kedden, 23 án 
Mohácsra is ellátogat, hogy a 
német nyelvtanfolyamok hang
versenyeinek második estéjén a 
mohácsi zeneszerető közönséget 
nagy művészetével gyönyörköd
tesse. Örülünk annak, hogy 
Mohács zenei élete új színnel 
bővül és a közönség gyakrabban 
részesülhet elsőrangú műélvezet
ben. Udo Danimért zongora 
virtuóz hangversenyének szín

A gimnázium gyásza.
Meghalt DLUSZTUS JÁNOS a gimnázium fiatal tanara.

Fekete lobogót lenget a nyir
kos novemberi szél a gimnázium 
homlokzatán Meghalt Dlusztus 
János a gimnázium fiatal, tehet 
séges tanára Hosszú, gyötrelmes 
betegség után november hó 1-1 
én, délután 5 órakor váltotta 
meg szenvedéseitől a halál szü
lőföldjén, Németbóiyban, szülei 
házában, 32 éves korában.

Fiatalságának minden maradék 
erejével az iskolán, az ifjúság 
nevelésén csüngött. Tettvágyá
nak, nevelési célkitűzéseinek 
nyomait mutatja az Aero kör, 
melyben fölfelé szárnyaló leiké
vel tanította az ifjúságot föifelé 
tekinteni, föl az aetheri felé tőre 
ktdni. Mohács tragikus halált 

halt repülőfiát Tasnády Lászlót 
állította példaképül repülőgép 
mintázó diákjai elé. Örökke fá
radhatatlan lelke a halá'os kórral 
küzkódve is, fiatalos tűzzel lobo
gott, valahányszor csak a tanuló
ifjúság ügyéről voit szó és al
kotószelleme nyomot hagyott a 
gimnázium nevelőintézetében is, 
melynek felügyelő tanára volt 
hivalalbalépés ó a Finom ízlés
sel kiválogatott 76 irodalmi re
mekművel megalapította a ne 
velőintézet if.úsági könyvtárát.

Ez jut eszünkbe, ahogy ott 
állunk a gyászház udvarán a 
koporsó előtt s am-nt vége a 
gyász szertartásnak, melyet Í3ok 
/ózsef németbólyi apátplébános 
végez, négy karlárs viszi a kopor 
sói a gyaszhintóra s elindul a 
szomorú menet a halottal utolsó 
útjára — a temetőbe.

A nyitott sír előtt Staub Adóm 
zz intézet hittanara, az elhúnyt 
gyermekkort barátja és iskola
társa s szerető kartarsa búcsúzik

Szabadiiceiiíii.
A magyar irodalom nesztora 

ról, a 80 életévét betöltő Her
czeg Ferencről tartott előadást a 
modern irodalom és történetírás 
egyik kimagasló képviselője dr 
Fábián István pécsi álami gim 
náziumi igazgató.

A kormányzói elismerésben 
részesült magas politikai és iro 
dalmi tekintélyt képviselő Herczeg 
Ferenc irodalmi pályáját az elő 
adó három szakaszra osztotta.

Első szakaszát a Oyurkovics 
fiuk és lányok, a Dolovai nábob 
leanya s egyéb hasonló fajsúlyú 
és tárgyú, művei képviselik. — 
Ezekben a fiatal Herczeg a vi
déki magyar úri társadalom éle
tét mutatja be meglehetősen 
felületes megvilágításban. Erről 
a szakaszról maga az író is 
rezignáltan emlékezik meg.

írói munkásságának második 
szakaszában már megváltozik a j 

h elye a kiváló akusztikájú város 
házi tanácsterem Kezdete pon 
6 órakor. A rendezőség ezúton 
is kéri a közönséget, hogy helyét 
0 óra előtt foglalja el s a jegye
ket ne az utolsó napon szerezze 
be. Jegyek a Fridrich könyvke
reskedésben kaphatók 2 és 1 
pengős áron

Az újabb nagyvona'ú hang
verseny iránt máris széleskörű 
érdeklődés nyilvánul meg.

az iskola s a tanári kar nevében. 
Beszél a jövő terveit szövő ifjú 
lelek vergődéseiről, a fölfelé te 
kintő hívő ember magasba törő 
álmairól, életbölcsességéről, mely 
átsegítette élet és halál mesgyé 
jén, hogy el tudja temetni almait, 
terveit, ifjúságát maga magát, az 
éleknek csak földi porhüvelyé
nek eltakarítását hagyva hátra. 
A kis, igénytelen, vézna testben 
nagy, erős lélek lakott s ez a 
lélek ad erőt nekünk élőknek 
az á tala megálmodott jövő fel
építésében, folytatásában. Igy 
válik urra az enyészet fölött 
Dlusztus /ános serkentő, buz
dító erővel dolgozó halhatatlan 
lelke — örökre.

Krekó /ános Vili o t a gimná
zium és internátus tanulóifjusaga, 
Radó Aurél VI. az Aero Kör 
nevében búcsúzik utoljára a 
Tanár Úrtól.

A frissen hantolt sírdombra 
rátüzik a keresztet, melyre rá- 
akasztják a szülők koszorújrt. 
Egymásutá t kerülnek a elő koszo 
rúk s a sír egyszerre egyetlen 
virághalmazzá válik A gimná
zium tanári testületének köszö
ni iát Ferenc igazgató he
lyezi a súra s búcsúszavaiban a 
mindig fölfelé tekintő, buzgó 
tanár, szerető kartárs érdemeit 
méltatja. A tanuló ifjúság, majd 
volt osztálya koszorúját helyezik 
el egymásután. Le'gradi László a 
VI osztály nevében búcsúzik az 
Osztályfőnök Úrtól

Alkonyodik. A közönség lassan 
szétszéled s csak egy magányos 
fa nyu- tótja kopár ágait az árván 
nnradt sír, Dlusztus /ános gim
náziumi tanár örök nyugvóhelye 
fölé. Nyugodjék békességben I 

helyzet. Az író elmélyed, meg
szólal lelkiismerete. A politikában 
komoly szerepet is vállal. Tisza 
István legbelsőbb bizalmasai 
közé tartozik s a magyar politikai 
élet kavargását egyre aggodóbb 
lélekkel figyeli ide tartozó művei 
közül legkiválóbb a Bizánc c 
tragédiája. Tárgyban, műfajban 
legsúlyosabb alkotása Herczeg- 
nek. Ez a szimbolikus mű alap 
jában véve a magyar úri társa 
dalom legircnikusabb jelképe. 
Az előadó több részletet idézett 
a drámából, melyek élesen rá 
világítottak egy sülyedő társa
dalmi osztály végzetes hibáira

A harmadik szakaszban a ma
gyarság helyzetét vizsgálja a 
világban. Trianon romjai felett. 
Ezt a korszakot az Elet kapuja 
és a revízióért való küzdelem 
jellemzi. Ebben a korszakban 
Herczeg publicisztikai erényeivel 
ékeskedik a regényírói mellett. 
Az aggódó hazafit a Pogányok, 

I az Ócskái brigadéros jelképezi 
irodalmi művein át. S habár 
ellenfelei a politikai jobboldalra 
állítják éppen ez viszi őt a bal
oldalra mint egyik tanulmány
írója gróf Bethlen István mondja, 
hiszen a népszerűtlen oldalt vá 
faszt ja, amikor tud és mer szem
benézni a tömegáramlatokkal a 
múló áligazságoknak nem bókol. 
A magyar sors legnehezebb kér
déseivel viaskodik. Zrínyi, Szé
chenyi, Tisza útját járja s aggó 
dó lélekkel keresi a magyarság 
jobb jövendője felé mutató utat.

Majd jellemezte stílusát, mely 
mindig világos, könnyed, elegán
san egyszerű és cikornyátlan. 
Talán ez egyik oka, hogy gyak
ran szeretik idézni tanulmányírói 
is. írói magatartásában, stílusa 
bán is van valami mértéktartó, 
óvatos tartózkodás A művelt, 
ió társaságbeli ember hangján 
beszél. Sikerének éppen eiokven- 
ciája, szellemes. de mértéket 
ismerő humora, könnyed ariszto 
kratizmusa is egyik legfőbb oka, 
műveinek tarialmi értéke mellett.

Józanságát, higgadtságát, 
sohasem veszíti el, ha bár sok 
oka lenne arra, hogy kiábrán 
dultságát, kételyét erősebben is 
kimutassa E helyett megelég 
szik finom, de maró gúnnyal 
uriasan elnéző iróniával. Ez a 
magatartás látszik meg erélyes 
profilján, melyen az élesen figyelő 
szemek csalódottan, de megér 
léssel tekintenek a világba, a 
mély és keserű vonások a száj 
körül Ezt a Herczeg profilt, 
örökítette meg Kisfaludy S róbl 
az íróról készített szobrán s ezt 
a képet kapjuk róla gazdag Írói 
termésének gyönyörködtető és 
tanulságos olvasásakor.

*
A S abadliceum jövő előadá 

sát, november hó 25 én, csü
törtökön dr Merényi Ferenc 
pécsi leánygimn. tanár, püspöki 
sekrestye igazgató tartja: Színes 
Mecsek Színes Erdély címmel. 
Színes vetitettképes előadás.

Katonai pompával temettek 
egy birodalmi német katonát 

Mohácson.
Holtermann Henrik 36 éves 

esseni német birodalmi katonát 
egy német kórházhajó a mohá
csi László kórházba száliittatta, 
ahol november hó 11 én elhunyt. 
A fiatal német birodalmi katona 
holttestét a szövetséges Német 
Birodalom katonáját megillető 
katonai diszpompáva! hántolták 
el Mohácson november hó 13 
án délelőtt 11 órakor a reformá
tus temetőben. A katolikus te
mető ravatolozójából elindu t 
gyászmenetben a mohácsi hely
őrség tiszti és legénységi kül 
döttsége, a német Wehrmacht 
tiszti küldöttsége, német biro 
dalmi SS. kötelék küldöttsége, 
kisérte utolsó útjára Holtermann 
Henriket, akinek halálát felesége 
es kisgyermeke gyászolják. &A 
német birodalmi lobogóval lete- 
ritett koporsó megáldása után j 
Oberndorf Etek evangélikus lel
kész mondott németnyelven 
emelkedett hangú gyászbeszédet.

— Az a küzdelem és helytállás 
mondotta többek között — 
amely e hősi lélektől is a leg
drágábbat az életet követelte, l 
kell hogy meghozza jutalmát i 
nemcsak itt a földön abban, 1 

hogy övéiért kiontott vér az 
életben maradók életét biztosítja, 
hanem aki ily nemes magasztos' 
célért áldozza életét Isten előtt 
is tetszésre kell, hogy találjon. 
Majd a német tiszti küldöttség 
egyik tagja, és a német népcso
port egyik tagja búcsúzott a 
halott bajtárstól, hitet téve amel
lett, hogy áldozata nem volt hiába
való s e küzdelem végén eléri a 
német nép az őt ille'ö jogos 
győzelmet A gyászbeszédek 
után felcsendült a gyermeskar 
ajkáról a fájdalmas »Ich halté 
einen Kamarad című né
met dal. A fiatal katona sírját 
elborították a koszorú* és virág
csokrok A mohácsi helyőrség 
kü döttsége is koszorút helyezett 
a halott németbajtárs sírjára

Dráma a Dunán.
A dunai malmok molnárainak 

é ete egyike a legküzdelmesebb 
életnek A vízmalom, a régmúlt 
idők maradványa végeredmény
ben veszélyes alkotmány s ha a 
víz k kezdi deszkáit könnyen a 
könyörtelen hullámok martalé
kává válik s magával rántja 
tulajdonosát s bennerejlő drága 
magyar buzaszem'két is. Novem
ber 8 án éjjel egy ilyen tragédia 
zajlott le Mohácson a Rosenthal 
téglagyár feletti Duna-zikaszon 
kikötött Rith Keresztéit’ és /el- 
lasics Antal dunai vízimalom
tulajdonosok 52. sz. malmán. 
A malom már rossz állapotban 
volt s már készülőben volt a 
malom uj feneke s tervek sze
rint november lóén vontatták 
volna a szigeti Badamer féle 
hajójavító műhelybe A szol
gálatot teljesítő Weige'ding Ja
kab éjjel 2 órakor rémülten vet
te észre, hogy a malom hajójába 
nagymennyiségű víz hatolt be. 
Első ijjedségében, ahelyett, hogy 
a malom lékét zárta volna el, 
csónakján a szomszédos Ment 
féle malomhoz evezett segítsé
géit. itt azonban nem tudott 
segitséget kapni s ezért a felső 
Poít féle malomhoz evezett 
segítségért. Ezalatt azonban a 
a víz már annyira lenyomta a 
hajótestet, hogy az egyébként 
mindig szárazon lévő hajótest 
is vízbe került s a nagy nyári 
melegben kiszáradt összeeresz- 
tésen teljes erővel indult meg a 
víz behatolása. Úgy, hogy mire 
a Polt féle malomból a segítség 
megérkezett a malom völgy
hajója is megtelt vízzel, a malom 
féloldalra dőlt s teljesen elmerült 
s csak a teteje állott ki a víz
ből. Nem volt már segítség. 
Weigerdtng Jakab jelentette még 
éjjel a szomorú esetet a malom
tulajdonosainak, akik a hajnali 
órákban az Első Djnagőzhajó- 
zási Társaságtól rendelkezésre 
bocsájtott uszályokkal és a 
kikötőben álló hajóval a mal
mot a két uszály között meg
erősítve levontatták a szigeti 
partfürdő elé, ahol azóta a ma
lom kiemelésén fáradoznak.

A malomban 29 métermázsa 
gabona voit, ami szintén a hul
lámok martaléka lett. A kár 
mintegy 12—15.000 P-re tehető 
A bajai révkapitányság a hely
színére kiszállt, az eddigi ada
tok azonban semmi olyan kö
rülményt nem igazolnak, mintha 
erőszakos cselekmény okozta 
volna a malom pusztulását. 
Legvalószínűbbnek az a feltevés 
látszik, hogy a malom korhadt 
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pad óját'patkány rágta keresztül 
s az így keletkezett lék indí
totta el a víz behatolását, amely 
aztán a felsőbb hajótest kiszá
radt eresztékeit elérve már 
menthetetlenül elsülyesztette a 
malmot, amely a sok mázsás 

■•bonatárolás miatt is valószí
nűleg a szokásos merülésnél 
mélyebben merült. A sülyedés 
teljes képét majd csak a malom 
kiemelése után lehet véglege
sen rekonstruálni.

A beliyei őspark 
biológiai állomása.
A „Búvár" legutóbbi száma 

Pongrccz Sándor tollából Homo- 
ruf Nándor kitűnő felvételeivel 
díszítve foglalkozik Albrecht kir. 
herceg által felállított beliyei bio- 
ígiai állomásával. A cikk né

hány kitűnő sorát ideiktatjuk.
Tálamkor régen, még e' első 

. ágégéskor már jártam a [4 áva- 
közben akkor ismertem meg a 
nyárfaerdő lelkét. Fülembe még 
most is Cseng lélekzete, sóhaja, 
nrlyet a szélvihar vá tolt ki 
belőle, millió ezüstös levél zenéje, 
az erdőnek örök melódiája, min
őig ugyanaz és mégis új és 
\ égés. Most tovább jutottam 
Mélységeit és távlatait is megis
mertem.

Apatinnál korán reggel vár 
mnket az Albrecht gőzös. Für- 
,.ti kisiklik velün-r a széles 
Dunára, merész kanyarral btfor 
uul a Vémelyi Dunaagba, hogy 
eljusson az ósvadonba. Nagy 
vírágrk szelik át ezt a paradi
csom. t, egy ke a legszebbeknek 
hazánkban. Birtokosa megőrizte 
azok számára, akik a természet 
templomába kívánkoznak. Sza
vakkal nehéz volna leírni azt a 
képet, melyet az őstermészet 
nyújt. Csak aki Bracht tájképei
ben, Monet szajnaparti festmé
nyeiben mocsaras tájaiban gyö 
nyörködik, annak lehet fogalma 
errcí; az istenadta vidékről.

Órahosszat mehetünk itt hajó- 
>al csónakon, kocsin, a legszebb 
tölgyesek, amerikai diófák, nyárfa- 
égerligetek, kőrisek között. A 
táj változatosságát talán csak 
az á latxilag múlja felül. Madarak 
sokasága vonul fel előttünk, 
mintha tisztelgő bemutatásra ké
szülnének. A sirályok százait 
sormoránok váltják fel, gémek 
sokasága röpköd el hajónk fölött 
a tiszta égbolton, amely még 
rózsaszínű hajnali köntösét hordja 
A vízben mindenütt más és más 
az élet, a parton épúgy változa
tos, mint beljebb, a nádasok és 
erdők rengetegében. Egy pilla
natra kilépünk a süppedékes, 
csalitos partra. A fű még gyön
gyözik a harmattól Nekivágunk 
az ősrengetegnek.

Egy k odvas fán — sokszáz 
éves lehet — fekete gólyapár 
.'észkel. A fiatalokat megzavarja 
a hajómotor berregése. Félve és 
ügyetlenül hagyják el otthonukat, 
csak nem rég estek túl az első 
szánypróbálgatásokon. Odébb 
rétisas fészkét pillantjuk meg. 
Hatalmas öregedő fát választot
tak tanyául. A fészkek lakói e 
terület jellemző madarai: méltó- 
ságteljesen lassú szárnycsapá
sokkal keringenek fölötte. Van 
belőlük sok. Amikor kijutunk 
a Kopácsi tóra, új kép tárul 
elénk. Hajónk lassít, a 6—8 mé
ter mély vízben. Minduntalan 
elakad a tündérózsák labirintásá- 

ban, kedvünkre, mert így köze- I 
lebbről élvezzük a körülöttünk 
nyüzsgő életet. A madárvilág a 
sok vízi vad káprázatos vegyü- 
léke. Kócsagok, batlák, gémfélék, 
récék és más vízi madarak, 
megdöbbentő serege kering min
denütt felettünk.

A nádirigó épp a közelségben 
hangversenyez, vizi teknősök 
csöndben, lomhán pihennek egyik 
kis kiöntésben. Egyszerre saját
ságos hang üti meg fülünket. 
A vizi sikló birkózik valami bé
kával, nehezen tudja legyömö
szölni. A pirosszemű, kéktestű 
szitakötő egész raja üli körül. 
Nem fél pocsolyás élettársától, 
hogy beszippantja. Pedig ő is a 
béka étlapján szerepel, igaz, hogy 
a ritkább fogások között A bé 
kák sokasága nagyobb rovarokra 
leskelődik. Füves vízpartokon 
sok a szöcske, bogár A béka
sereg tehát ide vonul ki, a gólya 
pedig utána Mert a b ka észt 
rág barátunknak a főcsemegéje. 
Milyen érdekes ez az életközös 
ség. egyik tagja függvénye a 
másiknak!

Bizony jócskán délfelé jár az 
idő, am.kor végre az egyik ha 
lászkunyhónál, a Hullófokon ki
kötünk.

Jól nyárson sült süllő vár 
minket. Egyik halásszal beszédbe 
elegyedünk Van hal bőven, 
mondja Egy húzásra két vagon - 
ravaló is mar kerii t a hálóból. 
A Dunaágban van söreg is, 
harcsa és ponty. A harcsából 
100 k'lós példányok is akadnak.

A hullófoki halásztanyákból 
keskenyebb Dunaágba visz 
u'unk. Búcsút mondunk az 
Albrecht gőzösnek, itt csónakkal 
jobban bo dogolunk Nem mint
ha itt sekélyebb vo'na a víz. 
Hosszú, négyméteres póznával 
itt sem érünk feneket. De a vízben 
mindenfelé ezerféle akadály, hí
nár, faág, vizi növény

Keresztben fekvő kidőlt fatus- 
kokkal a természet hidat ver a 
két part között. A táj ismét meg
változik Hatalmas lombkoronák 
tükröződnek vissza a vízben. A 
sima tökör csak időnkint vet 
gyűrűket, ha felbukkan valami 
vizi állat. Legutóbb egyik francia 
festő tájképein láttam ilyen visz- 
szatükrözést Vájjon mit szólna 
a mester ehhez a lírai tájhoz, ha 
közöttünk volna, ha látná, hogyan 
fűrösztik meg zöld törzsüket a 
nyárfák, ha látná a víz fölé hajló 
füzeket. A fény és árnyék ellen
téte egyre nagyobb. A táj lassan 
komorabb külsőt ölt Hatalmas 
partmenti fák sötét kulisszái mö 
gött csendesen folydogál a Du 
naág csillogó vize A sárga Nap 
tányérja izzik felettünk Míg 
délután van, de a párás levegő 
egész sereg rovart csal a víz 
tükre felé. Szúnyogok, legyek, 
apró kérészek eljárják megszo
kott táncukat. Jobbra balra pedig 
egy egy erdőtisztás. Valami zajra 
figyelmesek leszünk és megállít 
juk a csónakot. Fenséges látvány 
tárul elénk. Messze belátunk a 
sűrűségbe. A távolból vadkanok 
feketéilenek, nyugodtan túrják az 
iszapot. Később vad csobogás 
halatszik, a következő pillanat 
bán szarvascsorda vad iramban 
derékig érő vízben gázol át 
egyik erdei mocsáron.
___________(Folytatjuk.)

IIIRDESSEA a 
Mohácsi Hírlapban.

Nemzetvédelmi kereszt ado
mányozása. A Kormányzó a 
Nemzetvédelmi keiesztet adomá
nyozta Ajtonyi /özsef uradalmi 
titkár (Főherceglak), dr Ajtonyi 
Károly főtisztviselőnek (Mohács), 
Báli Mátyás városi utcaseprő 
vezetőnek (Mohács), Blandl 
István földművesnek (Bezedek) 
Csontot István városi tisz'vise- 
lőnek (Mohács), Dános Alajos 
egye'emi hallgatónak (Mohács), 
Erdőhelyi László uradalmi inté 
zőnek, dr Faltay /ános főorvos
nak, Fleischer /ános likőrgyáros
nak (Majs), dr Gyöngy Lajos 
rendőrkapitány, dr Gruber Béla 
igazgatófőorvosnak (Siklós), 
Kardos Kálmán adótisztnek 
(Mohács), Kienle Ernő fő jegy 
zőnek (Somberek), KHe Lajos 
uradalmi f őtitkárának (Főherceg
lak), dr Koppány István székes- 
fővárosi tanárnak, Lenkey Ferenc 
mérnöknek.

— Vármegyei bizottsági tag
ság. Baranyavármegye törvény
hatósági bizottsága 1944—45 
évre az eskütbirósági felszólam- 
lási bizottságba Mohácsról dr 
Beck Alajos és dr Schmidt 
AMklós ügyvédeket választotta 
meg

— Halálozás. Marosi Ferenc a 
mohácsi Iparosok Olvasókörének 
sok éven át volt vendéglőse 
november hó ló én elhúnyt 5ö 
éves korában. Temetése 17-én 
volt igen nagy részvét mellett. 
Halálát özvegye, gyermekei és 
kiterjedt rokonság gyászolják

Muzeumegyleti közgyűlés. 
A moh lesi II. Lajos muzeum- 
egylet 1943 évi novembír hó 
22 napján a városháza kisgyű- 
lési termében közgyűlést tart. 
Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlést tekintet nélkül a meg
jelenő tápok számára novem
ber hó 29 én tartják meg. A 
közgyűlés kezdete délután ő óra.

— Német nyelvtanfolyam. Az 
Iparosok O vasóköre tagiai ré
szére folyó évi december hó 1 én 
18 óra 30 perc kezdettel, Harmat 
György gimnáziumi tanár veze
tésével, német-nyelvtant olyamot 
rendez A tanfolyam május vé
géig tart. Tandíj nincs. Jelentke
zés a kör vendéglősénél

— Vármegyei közgyűlés. Ba
ranyavármegye törvényhatósági 
bizottsága Pécs város példáját 
követve egyhangúlag megsza
vazta a vármegyei alkalmazottak 
karácsonyi segélyét és pedig 
olyképp, hogy a nős és csalá 
dós alkalmazottak 1943 évi 
november hó lén folyósított 
fizetésük és családi pótlékuk 
kétszeresét, az elvált és özvegy 
alkalmazottak novemberi fize
tésük 15O7ü-át és 200?/o-os 
családi pótlékot, a nőtlen és 
hajadon alkalmazottak pedig 
150/oOS fizetést kapnak.

— Iparosok figyelmébe! A 
mohácsi Ipartestület felnívja tag
jait, hogy a jövő hét folyamán a 
következő anyagutalványokat és 
jegyeket adja ki: Szeg, drót és 
rudvasjegyeket Fodrászoknak 
borotva- és mosószappan utal
ványt. Építőiparosoknak szigetelő- 

i lemez. Az utalványok, illetve a 
jegyek az Ipartestületnél átvehetők

Gépjármüvek forgalmának 
korlátozása. A m. kir. rendőrség 
pécsi kapitánysága, mint gépjár
műkerületi elsőfokú rendőrható
ság a 110600 1943. B M. sz. 
rendelet alapján közli, hogy f. 
évi november hó 20 napjától 
kezdődően személygépkocsik és 
személyszállító motorkerékpárok 
hétköznapokon este 23 óra 30 
perctől kezdve reggel 5 óráig, 
továbbá a vasárnapot, valamint 
a Gergely naptár szerinti ünnep
napokat és a nemzeti ünnepeket 
megelőző hétköznap délután 16 
órájától kezdődőleg a vasárnapot, 
illetve az ünnepnapot követő 
hétköznap reggel 5 órájáig a 
közúti forgalomban nem hasz
nálhatók. Kivételt képez decem
ber 24, 25, 31, valamint január 
hó 1 napja A fenti tilalmi idő 
nem vonatkozik azon gépko
csikra, amelyek köralaku „U* 
betű jelzésű meg kii önböztetésre 
jogosultak, továbbá a honvédség, 
csendőrség és rendőrség saját 
vagy igénybevett kocsijaira, a 
külföldi forgalmi rendszámú gép
járművekre és motorkerékpárnak 
nem tekinthető segédnoteros 
kerékpárokra. A rendelet részle
tesen felsorolja azon közületeket 
és egyéneket, akik a fenti rende
let alapján rendszeresített és a 
Budapesti 246 ik számában köz
zétett „Bejelentés" mintá|ú űrla
pon a m. kir. rendőrség pécsi 
kapitányságától kérhetik az „LP‘ 
jelzést. Az „U ‘ jelzést a szélvédő 
üvegre a kormánnyal ellentétes 
oldalon, a motorkerékpáron 
ugyancsak elöl, lehetőleg tokban, 
úgy kell elhelyezni, hogy az élűi
ről jól látható legyen. Ha a gép
jármű üzembentartójának meg
szűnik a joga, köteles legkésőbb 
4 nap alatt visszaszolgáltatni az 
„U‘ jelzést. A rendelettel kap
csolatos visszaélés 15 napig tér 
jedő elzárással büntetendő kihá
gást képez, melyben a meg 
különböztető jelzés bevonását is 
miga után vonja és ezenkívül 
a gép járművet is el lehet kobozni.

— Lopások. Illés Sándor fe'ső- 
dunasori fűszerkereskedő udva
rából november hó 18-ára virra
dó éjid ismeretlen tettes egy 
darab 80 kgr-os petróleum hor
dót petróleummal együtt ellopott.

Treutz György mohács-szőlő
hegyi lakos szürke lópokrócát 
ismeretlen tettes ellopta.

Margert János és Wald Mi
hály majsi lakosok földjéről is
meretlen tettes két vasfogast el
lopott.

Elveszett. Emmert Péter 
somberek! lakos P 568. számú 
motorkerékpár rendszám táblája 
elveszett Becsületes megta'áló 
adja le a rendőrségen

— Felemelték a kórház ápo
lási dijat. Bárányt várni egye tör
vényhatósági bizottsága a mo
hácsi László kórházban az 
összes magánfizető betegek napi 
ápolási költségét 10 60 P-re 
emelte fel.

— Egyelőre nem lehet hősi 
halottakat hazaszállítani. Az 
utóbbi időben mind gyaxrabban 
előfordul, hogy katonai és ma
gán személyek hősi halott hoz 
zátartozóik hazaszállításra kérnek 
engedélyt. Illetékes helyről köz
ük, hogy az ilyen irányú kérel
mek ezidőszerint áthidalhatatlan 
akadályok miatt teljesíthetetlenek. 
A hőst halottak hazaszállítására 
később kerül sor. (MTI)
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Újabb cukorigtaylts. A 
Közellátási hivatal felhívja a fo
gyasztóközönséget, hogy a Köz
ellátási miniszter az eddigi cu
korjogosultság felülvizsgálatát 
rendelte el s ezért minden egyes 
cukorjegyre igényjogosultnak uj 
cukorigénylési bejelentőlapot kell 
kitöltenie. A hivatal a már meg
érkezett bejelentőlapokat a város 
füszerkereskedőihez juttatta el s 
minden fogyasztó saját érdeké
ben teszi, ha fíiszerkereskedőjé- 
nél ezen bejelentőlapokat mie
lőbb kitölti.

Póstacsomagok kártérítési 
dija. A Kereskedelem és Közle
kedésügyi miniszter a belföldi 
forgalomban váltott értéknyil- 
vánitás nélküli postacsomagokért 
adható kártérítés legmagasabb 
összegét az alábbiakba nállapitotta 
meg. Ha a csomag súlya 1 kgr- 
ot nem haladja meg 5 P., 
1 kgr on fe'ül 5 kgrig 25 P., 
5 kgr on felül 10 kgr ig 50 P., 
10-15 kgr-íg 75 P, 15—20 kgr 
ig 100 P , 20 kgr ot meghaladó 
sulyérték nyilvánítás nélküli 
csomagért minden megkezdett 
5 kg. után további 25 P. fizet
hető ki. E rendelet csak novem
ber hó 15 napjától kezdődően 
feladott csomagokra érvényes.

SPORT.
Pélmonostor csapata látogat el 

vasárnap Mohácsra, hogy meg
ütközzön a bajnoki pontokért. 
Az utolsó hazai mérkőzésen, ha 
nem bizza el magát a csapat, 
biztos győzelmet keli aratnia, 
hogy őszi bajnokságban megfe
lelő helyen végezzen. A mérkő
zés délután 2 órakor kezdődik.

Pécsbányatelepi TSE MTE 
5:1 (1:0)

Az idegenben lejátszott mér
kőzésen a Kockás nélkül kiálló 
mohácsi csapat váratlanul súlyos 
vereséget szenvedett. Csataraink 
gólképtelensége és közvetlen vé
delmünk megingása elég volt a 
balszerencsés súlyos vereséghez. 
Az első félidőben jól tartotta 
magát a csapat, sőt Simon egy 
11 est is kivédett. Szünet után 
Völgyesi góijaval sikerült kiegyen
lítenünk, de tüntetőből újra az 
otthoniak szerzik meg a veze
tést, majd Németet sportszerűt
lensége miatt kiállították a csa
patból és igy az uiolsó percek
ben a PTSE még további 3 gól
lal terhelte meg hálónkat, ami 
5: 1 arányú súlyos vereséghez 
vezetett. A mohácsi csapatból a 
halfsor emelhető ki Kondorral 
az élén.

Mohácsi LE Dunaszekcsői LE 
11:0 (2:0)

Kcpács lemondása folytán 
megtartott barátságos mérkőzé
sen könnyű győzelmet aratott a 
mohácsi csapat.

Vasárnap Villányra látogat el 
a mohácsi leventecsapat, hogy 
lejátssza esedékes bajnoki mér
kőzését.

1 nyereg eladó
Cím: Horthy Miklós út 48.

— Anyakönyvi bejegyzések
1943. november 12 tői — 19 ig.

Születések: Nagy Péter László, 
Balogh György, Braun Mária 
Erzsébet, Poth Ilona, Friedrich 
Mária. Hoffmann Györgyike, Bér
ces Mária, Arnold Géza Gábor, 
Lakner István.

Házasságkötések: Farkas Jó
zsef és Karapándzsi Mária, 
Bartalos István és Kubatov Ilona, 
Mamusics István és Mijzes Anna, 
Papp János és Szurcsik Mária, 
Prakatur István és Bárácz Anna.

Halálozások: Kovács József 
7S éves, Balatoni Ferenc 25 éves, 
Bódy Vince 81 éves, Bittér Já- 
nosné 58 éves, Meiszter Ferenc- 
né 39 éves. Holtermann Henrich 
37 éves, Dunja Márkné 24 éves, 
özv. Bencze Józsefné 80 éves, 
Marosi Ferenc 56 éves, özv. 
Viczi Sándorné 74 éves.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

November 19-20- 21-22

Kölcsönadott 
élet

November 23 24

Hét s z i I v a f a
Feleiősszerketztő:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonoi és kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR

N y i 111 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len jó férjem, édesapánk, nagy
apánk és rokonunk

hlAKO&l FEREHU 
elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, részvét
nyilvánításukkal, köszönik és virá
gok küldésével vagy bármily 
módon mély fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton mon
dunk köszönetét

Ugyancsak ezúttal mondunk 
köszönetét városi tisztviselő kar
társainak, a vendéglősöknek és 
az ipartestületnek a temetésen 
kiildöttségileg való részvételükért 
és kifejezett együttérzésükért.

Mohács, 1943. november 18.

.4 gyászoló család.

BORT
fehér és szinesárut 

minden mernyiségben a legmaga
sabb napi áron állandóan vásárol:

Bauer József
bornagykereskedö
Horthy Miklós út 27.

Előírás szerinti 5 kg-os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

Orosz frontot járt vidéki 

siiíősegéíl 
nagy gyakorlattal állást vállal 
báihol. — Cím: Fecske Pál 

Mohács, Br Eötvös u. 10.

ELADÓ azonnal a 1_ A _ 
Vadász utca 1. sz. IldZí*
Érdeklődni lehet: Mező utca 7,

A mezőben
1 •_» hold föld eladó.
Érdeklődni lehet: Arany J. u. 12

Bejárónőt
keresek a délelőtti órákra.

Cím a kiadóhivatalban.

I I■ i-:i< v 1: zest 
[_ _ _ _ _ ~_ _ _ _ _ _ illll

új Épületekre és
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

beadványi rajzok és azok sokszorosítása, 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mér
sékelt áron, szakszerűen készít

SPERL JÁNOS 
építőmester Mohács 
Széchenyi-tér 13. sz.

CSAPOS kerestetik
EMMERT-féle vendéglő

Mohács

Egy nagy

Premier kályha
ELADÓ.

Cím a kiadóhivatalban.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentó
FEKETE LAMPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskedésében.

állandóan a 
legmagasabb napi áron vásárol: 

NÉMETH JÓZSEF 
borkereskedő

Mohács, Felső Dunasor 24.
Telefon 44

Pk. 3563 1943. sz. Vh. 498 1943. sz

Árverési hirdetmény.
Dr Tholt Gáspár budapesti (IV. Bécsi 

utca 4. sz.) ügyvéd által képviselt Ma
gyar Országos Központi Takarékpénz
tár _ budapesti bej cég végrehajtató 
javára Pallér József gazdálkodó duna
szekcsői lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 5143 P 86 fillér tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a budapesti kir. tör
vényszék 9P 40 40015 1931. számú 
végzésével elrendelt közbenjárással 
foganatosítandó kielégítési végrehajtás 
folytán az 1943. évi október hó 15. 
nap-án lefoglalt és 7700 P-re becsült 
i ngóságokat, közöttük hintó, borkádak, 
hordók Dunaszekcsön, 761. szám alatt, 
végrehajtást szenvedő lakásán

1943. évi december hó 1.
napjanak délután 3/43 órájára 
a becsár - 3 részénél nem alacsonyabb 
vételárban el fogom adni. A szakértői 
becslés elrendelése esetén a Te. 74. 
§-a az irányadó.

Mohács, 1943. évi november hó 5.

Pín«y Lajos
kir. járásbiróságí végrehajtó.

Piaci árak:
Búza
Rozs 
Takarmányárpa 
Sörárpa
Zab
Csöves tengeri 
Morzsolt tengeri 
Bab, fehér

a s z e r d ai 
heti piacon:

41 25 p 
3825 P
37 25 p
4125 p 
4125 P
23 30 P
30 50 p
81 60 P

Privát sertésvágást vállalok 
BARACZ ISTVÁN hentesmester 
Mohács, Arany János utca 6. sz.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

6149 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény - kivonat.
Geiszhauer János (képv. dr Schmidt 

Miklós ügyvéd) végrehajtatónak Kiefer 
Antal és neje Krénter Anna lánycsóki 
lakosok végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
302 P 16 f tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Lánycsók községben 
fekvő s a lánycsóki 284. sz. betétben 
A-J-l- sorsz a felvett 483. hrsz házra 
a Beltelekben 3000 pengő kikiáltási 
árban, a C. 2. alatti teiki szolgalmi jog 
érintetlen hagyása mellett eltendelte.

Az árverést

1943 évi december hó 15. 
napján délután 2 órakor 

Lánycsók községházánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10'„-2 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
” (,-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi július hó 14 
Dr Horváth Ferenc s. k.

kir. jbíró
A kiadmány hiteléül

Szollár Klára
kezelő h

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

5700 1943. tk szánt.

Árverési hirdetmény-kivonat
Gyenis István (képv. dr Horváth 

Lajos ügyvéd Mohácsi végrehajtatónak 
Berger Lőrinc nős Oberszt Annával 
liptódi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
1500 P tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett Liptód községben fekvő 
s a liptódi 1013 sz- betétben A 1 3-8 
és 33 sorsz. alatt felvett 1228, 1248, 
1573 2, 1573 1, 1573 3a, 1573 3b és
2138 2 hrszám alatt felvett ingatlanokra 
3.782 pengő kikiáltási árban, A-p8 
sorsz. alatt felvett S9 1 hrsz. ingatlanra 
192 P, A-j-9 sorsz. a. felvett 89 2 hrsz. 
ingatlanra 1218 P, A-J—17 sorsz. alatt 
felvett 670 hrsz. szőlőre 750 P, 
sorsz. a. felvett 671 hrsz. szőlőre 4050 
P, A-{-19 sorsz a. felvett 673 hrsz. 
szőlőre 6 P, A 4-20 sorsz alatt felvett 
1115 82 hrsz. szőlőre 1152 P, A"}-21 
sorsz. a. felvett 1115 S3 hrsz. szőlőre 
326 P kikiáltási árban és a liptódi 1930 
sz. betétben Bayer Tamás és neje 
Kerner Vilma tulajdonául bejegyzett 
A-J-l sorsz. a. 2705 hrsz. szántóra 1433 
pengő és A-f-2 sorsz a. 2823 hrsz. a- 
felvett szántóra 454 pengő kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést
1943. évi december hó 30. 

napján délelőtt 9 órakor 
(a telekkönyvi hatóság helyiségében 
Szépé ssy-tér 10. sz) fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10” 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
"o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi július hó 19.
Dr Horváth Ferenc sk. kir. jbíró.

A kiadmány hiteléül 
Bartók István 

kezelő.
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


