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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról cs az ember alkotásairól.

14. szám. XIII. évfolyam. 1942. július 15.

A végső dolgokról.
(Schülz Antal dogmatikája alapján.)

A halál utáni élet alapgondolata már Ézsa- 
jás 26. első versében is kifejezésre jut: „A 
Messiásban a halottak is részesednek." A halált 
ennélfogva az Úrban, Krisztusban való elszenderü- 
lésnek nevezik. A halállal véget ér az emberi fej
lődésnek az a korszaka, amelyet próbaidő és 
érdemszerzés lehetőségének nevez a katolikus hit
tan és evvel a tétellel rámutat arra, hogy az em
beri lélek fejlődésének a földi élet egy olyan sajá
tos szakasza, amely nem pótolható a túivilági él
ményekkel.

Krisztusnak a végső dolgokról szóló leg
hosszabb fejtegetését Máté evangéliumának 24. és 
25-ik részében találjuk meg, amelyből szintén ki
tűnik, hogy a halállal egy lényeges változás áll be 
nemcsak az ember létformájában, hanem létének 
kilátásaiban is.

A holtak és élők lelki kapcsolatát és szellemi 
életüknek erkölcsi összefüggését, minden tekintet
ben kidomborítja a következő ténysorozat: az elök 
imádkoznak a holtakért és meg vannak győződve 
arról, hogy imádságukat magasabb segítség való
ban a holtak javára fordítja. Továbbá az élők 
cselekedeteket is végezhetnek a halottak túivilági 
létének megkönnyebbüléséért. A katolikus egyház
ban a szentmise, a búcsú, és a könyörgés további 
eszközei annak, hogy az élők a szenvedő halottak
ért tehessenek valamit. Azonban az élők nem
csak a segítségre szoruló halottakkal ápolják az er
kölcsi kapcsolatokat, hanem azokkal is, akik mint 
szentek, vagy boldogok már a földiek segít
ségére nem szöulinak, ellenkezőleg ők nyújt

hatnak erőt és indíttatást a földi embereknek. 
Tehát a túivilági lelkek és a földi emberek min
den faja között meg van a kölcsönös kapcsolat: 
földi bűnösök, és égi tiszták, földi jók és túl- 
világi vezeklők között. A régebbi korokban, ami
kor még magasabb rendű szellemek nemcsak 
érezni, de látni is tudták azt, ami a tisztán szel
lemi létformában végbemegy, tehát azt is, ami a 
halottakkal történik, keletkezett és napjainkba 
megmaradt néhány leírás arról, hogy milyen hatása 
van a földi emberek, halottak érdekében véghez
vitt erkölcsi cselekvésének és imádságának.

Az első kifejezett tanú erre az Acta Pauli 
szerzője. Tekla imádkozik az.elhunyt Falconillá- 
ért, hogy az igazak helyére kerüljön, Perpetua és 
Felicitas aktái egy bájos látomást tartalmaznak: 
Perpetua látja a hét éves korában kereszteletlenül 
rákbetegségben meghalt öccsét Dinokrateszt, sötét 
helyen,' eltorzult arccal, nagy szomjúsággal. „Ez 
nagy bánatot okozott nekem. Fölébredtem és tisz
tában voltam vele, hogy szenved, de remény kelt 
bennem, hogy enyhületet szerezhetek neki. Éjjel 
és nappal imádkoztam érte és könnyek között ál- 
hatatosan esedeztem Istenhez, hogy meghallgas
son . . .  Egyik nap, mikor szenvedtünk a kemény 
palotában, más látomásom támadt: ugyanaz a 
hely, ahonnan Dinokrateszt láttam előlépni, most 
nagyon világos volt, öcsém pedig tiszta és jó ruhá
ban, arcán a rák helyén már csak forradást lehe
tett látni. A vizesedény (amely az előző látomás
ban sokkal magasabb volt, mint a fiúcska termete) 
most olyan alacsony volt, hogy könnyen elérhette 
és a szélén egy telt ivócsésze állott. Mikor Dinok- 
ratesz szomját oltotta belőle, eltávozott a gyer
mekek módjára játszani. Én fölébredtem és fölis-
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mertem, hogy büntetésétől megszabadult." Alexand
riai Kelemen szerint, az igaz gnózishoz hozzátar
tozik irgalmasnak lenni azok iránt a holtak iránt, 
kik bűneikért még lakóinak. Természetesen ezek 
képszerű kifejezések, olyan erkölcsi folyamatoknak 
és szellemi fejlődéseknek a leírására, amelyeket 
közvetlen kifejezésekkel, képek igénybevevése nél
kül, emberileg körülírni nem lehet.

Közismert része a katolikus felfogásnak, hogy 
a túlvilági létformában három főállapotot különböz
tet meg: a mennyországot, poklot és purgatóriumot. 
Ez a hármas tagoltság a dogmatika megvilágításá
ban még finomabban csoportosul a következő 
módon: 1) Seol a holtak egyetemes gyűjtőhelye, 
jók és istentelenek egyaránt odakerülnek. 2) Ettől 
különválik idővel a gyehenna, amely 'általában vé
ve Isten ellenségeinek büntető helye. 3) A menny. 
Itt vannak az angyalok, efölött trónol Isten, aki 
azonban emellett mindenütt ott van. 4) A paradi
csom. Eredetileg az ősszülők tartózkodó helye. Az 
Üdvözítő ajkán, csak az ószövetségi üdvözültek 
helye lehet, ugyanaz, melyet másutt ugyanő Ábrahám 
kebelének mond, melyet a szentírási kor után az 
„Atyák tornácának" is neveznek. Minthogy ez a 
tartomány az ószövetségi üdvözültek mennybejutása 
után megszűnik, a későbbi keresztény nyelv hasz
nálatban a paradicsom már a mennyországot jelenti. 
5) A tisztuló lelkek helye a tisztító hely, purgató- 
rium. 6) Különösen a középkor eleje óta sokszor 
szerepel a kisdedek tornáca, mint a keresztség 
nélkül meghalt kisgyermekek tartózkodási helye 
(Limbus puerorum). Mivel a limbus általában vala
minek a szélét jelenti, a limbus puerorumot az 
elnevezésük úgy jellemzi, mint az alvilág szélén 
terjeszkedő helyeket, mint a pokol tornácát.

Mindezeket azért soroljuk fel, hogy bemutas
suk, hogy a katolikus hittan a túlvilági életnek 
milyen különböző fejlődési fokozatait, különböz
teti meg. A régi egyházatyák a ptolemeusi világ- 
rendszer álláspontján álltak és ennek megfelelően 
képzeletben a világ mozdulatlan közepébe helyez
ték a földet, a poklot jobbára belsejébe vagy 
amennyiben a földet korongnak gondolták, alája. 
A földet körülveszi a levegőég, afölött van a hét 
bolygó hét ege, majd az állócsillagok ege, fölötte 
a primum mobile és legfölül a lűz-ég, a caelum 
empyreum, vagy ignem. A limbust a pokol szélére 
helyezték, a tisztító helyet szintén a pokol mellé, 
sokszor közös a tüzük. Dante ismert másvilági 
képe ugyanez, csak a tisztulás helyét teszi a po
kol tölcsérével ellenkező oldalra.

Az evangéliumi idők előtt is meg volt a 
halott és az élő emberiség között az erkölcsi 
közösség tudata és átélése, azonban ennek a közös
ségnek egy egész új korszaka kezdődött az első 
húsvét alkalmával. Áz evangéliumok csak körül
írják, az apostoli hitvallás azonban kifejezetten 
mondja abban a mondatában, hogy: „Szállá alá 
a poklokra" azt, ami ennek a közösségnek az új 
korát bevezette és megteremtette. Az apokrif iratok
ból amelyek általában véve bőbeszédűek és ennél
fogva talán kevésbbé hitelesek is, de sok jellegze
tességet' elárulnak, részletesebben is értesülhetünk

ezeknek az eseményeknek egy-két legendáris vo
násáról. Péter evangéliumának nevezett apokrif 
iratból olvashatjuk a következőket: „XVI. A vasár
napra virradt éjjelen azonban, amint katonák ket
tenként egymásután őrködtek Krisztus sírja mellett, 
hatalmas hang hallatszott az égben és látták az 
egeket megnyílni és két férfit leszállani onnét, 
akik nagyon fénylettek és megállották a sír felett. 
Az a kő pedig, amely a nyíláson feküdt, magától 
elhengeredett egy darabra és a sír megnyílt és 
mindkét ifjú bement. XVII. Mikor ezt azok a 
katonák látták, akik őrködtek, felköltötték a száza
dost, meg a véneket. Mert ezek is ott voltak őr
ködni. És amikor elmondották amiket láttak, is
mét láttak kimenni a sírból három embert. Kettő, 
egyet támogatott közülük. Kettőnek a feje az égig 
ért, azé pedig, akit vezettek, az egeket is meg
haladta. És hangot hallottak az égből, mely azt 
mondotta: „prédikáltál-e a halottaknak?" És az a 
válasz hallatszott a keresztről, hogy igen.

Valószínű, hogy az apokrif evengeliumokban 
gyökeredzik a középkori húsvéti misztériumjáték, 
amelyik Krisztus pokolba szállásának és a halot
tak közt való működésének történetét elmondja. 
Ezek közül kimagasló költőiségű „Das Nieder- 
deutsche Osterspiel aus Redentin, vöm Jahre 1464."

* **
Ma amikor a földkerekség tájain kérlelhetet

len háború dúl és megszámlálhatatlan ember hal 
meg idejekorán, szörnyű testi és lelki kínok között, 
végső percig gyötrődve a hátramaradottak sorsa 
felett, mindnyájan, akik itt vagyunk még a földön, 
kérdezzük meg önmagunkat: mit teszünk a halot
takért? Lelkünket és szívünket fordítjuk-e feléjük, 
gondolataink és kegyeletünk szállnak-e hozzájuk? 
Cselekvésünkben, áldozatainkban megemlékezünk-e 
róluk s teszünk-e valamit azért, hogy nekik meg
könnyebbülést okozzunk? Ha a halottaknak aka
runk segíteni, abban nem gátol minket a börtön, 
mert lelkünk, imánk a rácsok mögött is szabad 
s jót cselekedni lakatok mögött is lehet. . .

Megtérés.
Most mikor én bűnös, itt ülök cellámban,
Hány bűn születik meg kint a nagy világban. 
Gyilkosság és lopás s ez ellen mi segít? 
Tanuld meg az Úr szent parancsait.
Imádd a jó Istent, szolgálj'csak neki,
Mert ki Istent ismer szüleit szereti.
Járulj az oltárhoz,-mely áldozatra int,
Tanuld meg az Úr szent parancsait.
Ne légy testvérgyilkos, mint Káin vala,
Mert az Istenhez száll fel a vér szava.
Kövesd Krisztusunkat, ki szenvedett kínt, 
Tanuld meg az Úr szent parancsait.
Ne kívánd a másét és kerüld a bűnt, 
így a sötét múltad örökre letűnt.
S hogy ez így maradjon, ezen mi segít? 
Tanuld meg az Úr szent parancsait.

D. 2032,
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Négyszáz éves a „tábori újság."
Amíg a harctéri és katonai célokat szolgáló 

újságok mai alakjukat és fontosságukat elérték, 
éppen 400 esztendő telt el. Az első Front Újság, 
a maiaknak üké, bizony csak levelek formájában 
íródott, szerkesztésről akkor még beszélni sem le
hetett. A fontosabb eseményeket papírlapokra ír
ták s eljuttatták az egyes parancsnokságokhoz, 
ahol azokat bizonyos átcenzurázás után, felolvas
ták a katonák előtt.

Az első ilyen levélujságnak, amely a front 
érdekeit szolgálta, csak egyetlen, 1542-ből meg
maradt példányát őrzik az egyik német múzeum
ban. 1545-ből már több példány maradt meg és 
a „repülőlapok" (Fliegende Blátter) nem egy pél
dányát lehet megtalálni egyes szászországi helyi
ségekben, ahol annakidején már nagyobb példány
számokban osztották azokat széjjel. Amikor ugyanis 
1640-ben Hildesheimot az ellenség körülzárta, ak
kor adták ki az első valóságos Front Újságot, 
amely a csapatoknak szellemi felkészültségét volt 
hivatva támogatni. A címe nagyon érdekes volt, 
hevenyészett fordításban így hangzik: „Valóságos 
érdemes új újság, részben igen kedvesen, részben 
ijedelmesen olvasható és nem csak hasznos, ha
nem fontosabb tudnivalókkal tele."

A franciaország elleni háborúban (1674—75) 
a császári hadsereg főhadiszállása „Relationen" 
címmel adott ki egy tábori újságot, amely a mai 
fogalmaknak is megfelel. Napóleon minden hadjá
ratában tábori nyomdát vitt magával, amely töme
gesen gyártotta a front újságokat. A Napóleon 
elleni szabadságharcok alatt (1813— 14) a német 
csapatoknál is mindenütt megjelentek a front új
ságok. A legérdekesebb volt közöltük a „Feldzei- 
tung", amelyet valami Hahn vevű potsdami nyom
dász adott ki. Minden egyes csapat két példányt 
kapott belőle. Ezekért a lapokért azonban termé
szetesen fizetni kellett, katonák olcsóbban, polgári 
személyek drágábban kapták, míg a tiszta jövede
lem a sebesült katonák alapjának jutott. Részint a 
tábori posta, részint pedig futárok hordták széjjel. 
Amikor a szövetséges csapatok 1815. augusztus 
1-én bevonultak Párisba, a német főparancsnokság 
ott adott ki egy elég terjedelmes tábori újságot.

A kínaiak elleni háborúban, a boxerlázadás 
idején, szintén adtak ki front újságot. A világhá
borúban pedig minden hadviselő fél szerkesztett 
már front újságokat. Volt közöttük, amely jóval 
túlhaladta a százezres példányszámot. A régi oszt
rák-magyar hadseregnek is számos front újságja 
volt. Sokszor egyes hadcsoportoknak két külön
böző tábori újságjuk is volt. Egy összefogó, politikai 
színezetű, napilap formájú tábori újság sokáig hi
ányzott, mig csak a K. u. K. Kriegspressequartier 
1917. őszén el nem rendelte egy ilyen újság kia
dását é§ pedig négy nyelven hetenkénti megjele
néssel. Ez a német: „Heimat", a magyar „Üze
net", a cseh „Domov" s a horvát „Domovina", 
együttvéve közel egymilliónyi példányszámot ért el. 
A magyar kiadás még a Károlyi-féle forradalmi 

időkben is élt, a kommunizmus kitöréséig, akkor

azonban szerkesztőit, Reich honvédhuszárezredest 
és László tüzérfőhadnagyot Kun Béla parancsára 
lefogták, a lapot pedig megszüntették.

Érdekes, hogy a front újságokat csak har
madrészben csinálták hivatásos szerkesztők és új
ságírók, írók és művészek. Egyébként olyanok ke
zéből kerültek ki a lapok, akik polgári életükben 
még csak nem is álmodtak volna szerkesztésről, 
zsurnalizmusról. De azért valamennyien pontosan 
elvégezték a közösség érdekében a rájuk bízott 
feladatot. Sokan közülük a háború után is meg
maradtak az új pályán.

Négyszáz éves tehát a front sajtó, amely a 
mai világháborúban is becsületesen teljesíti köte
lességét, méltóan elődei hagyományaihoz.

„Boldogan halok meg, mert vár az új 
Élet!"

Május 27-én, reggel 8 órakor szomorú aktus 
zajlott le a szegedi Csillagbörtön udvarán. Kova- 
chich Imrét, a kétszeres rablógyilkost végezték ki 
kötéláltali halállal. A rablógyilkos teste elnyerte 
megérdemelt földi büntetését, lelke azonban meg- 
tisztultan szállt föl az Úristenhez végső ítéletért.

Mint már annyi embert, Kovachich Imrét is 
az alkohol vitte a bűn útjára, az alkohol által 
megmérgezett lélek és legyengült akaraterő juttatta 
a bitófára. A börtönben, fogságának ideje alatt 
mélyen megbánta szörnyű tettét, visszatért hitéhez 
és Istenéhez s megnyugvással, sorsával meg
békélve várta a halált.

A magábaszáilás ideje után a komor, nyug
talan, folytonosan töprengő Kovachich csodálatos 
változáson esett keresztül. Nyugodt, jókedvű lett 
s még ő vigasztalta azokat a rabtársait, akiknek 
bűne sokkal kisebb, kétségbeesése mégis nagyobb 
volt, mint az övé. A húsvéti gyóntatás alkalmával 
először húzódozott, a börtönlelkész azonban karon- 
fogta és szelíd erőszakkal magával vitte a börtön
kápolna sekrestyéjébe, ahol átadta őt egy ott vára
kozó jézustársasági atyának. Ezután Kovachich 
térdenállva ölelte át a börtönlelkész reverendáját 
és örömtől sugárzó arccal, könnyezve hálálkodott: 
„Köszönöm a szent erőszakoskodást Főtisztelendö 
úr! Újra van Istenem, újra tudok hinni, imád
kozni, bízni és remélni!"

E naptól kezdve rendesen folytatta vallásá
nak gyakorlását az előkelő családból származó, 
érettségizett fiatalember, akit a rossz társaság, a 
barátok, a bor meg a könnyelműség olyan mesz- 
szire elsodort a vallásos élettől.

A veszedelem óráiban az emberek megjavul
nak és megszelídülnek. Mennyivel más, mennyivel 
boldogabb lenne az életük, ha visszanyert szabad
ságuk idején megtartanák mindazt, -amit büntetésük 
ideje alatt megfogadnak. Legtöbbje azonban a 
büntetés letelte után megint olyan könnyelmű, 
befolyásolható lesz, mint amilyen azelőtt volt. Pedig 
milyen drága kincs a szabadság és a javulási 
lehetőség! Kovachich Imre tudta ezt igazán, de 
neki már nem adatott meg.
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A siralomházban imádkozva, beszélgetve és 
gyönyörű szép, mély vallásosságról tanúskodó 
búcsúleveleket írva várta a halált. Rabtársainak a 
kővetkező, megható búcsúsorokat írta: „Szenvedő 
szívemmel szeretett Rabtársaim! A 'siralomházi 
reggel rámvirradt, még háromszor fordul az óra
mutató és már ott fogok állni az örök, a végtelen 
irgalmas, végtelen igazságos Bíró előtt, de az Úr 
Jézusban való rendíthetetlen hitem, s az Örök Élet 
utáni vágy ezt á főtárgyalásvárást kedvessé, nagyon- 
nagypn kívánatossá tudta tenni. Rabtársak! Közel 
az Úr Jézus, ne szégyeljétek szeretni. Ő oly jó, 
oly hatalmas, minden, de mindenért kárpótol itt, 
ha itt, úgy kint az élétben még inkább. A jó Isten 
irgalmát kérem számotokra én és Ti adjatok egy 
kis imát megbűnhődött társatoknak. Siralomház, 
1942. V. 27. reggel 5 órakor. Kovachich Imre." 
Vigasztalójának, a börtönlelkésznek egy szentképre 
a következő búcsúszavakat írta: „Isten vele Gábor 
atyám, nagyon-nagyon szeretett édes Atyám, szívem, 
szenvedő szívem minden melegével, szeretett Atyám 
Isten vele! Jó munkát végzett, nagy öröme van az 
Úr Jézusnak, én tudom! Már közel vagyok, niár 
látom, hogy jó munkát végzett. Isten vele! Szerető 
fia: Imre. Siralomház 1942. V. 27. reggel 6 órakor."

Amikor a siralomházba érte jöttek és meg
kötözték, hogy a bitófa alá vigyék, a kötésben 
nagy erőfeszítéssel imára kulcsolta kezeit. Kérte, 
hogy tegyék a rózsafüzérét a kezeire, s aztán meg
csókolta a feszületet és nyugodtan indult őrei 
között a halálba. „Boldogan halok meg, mert vár 
az új Élet!" — szólt kísérőihez. A bitófa alatt 
mégegyszer megcsókolta a feszületet s a kötél 
már a nyakán volt, amikor felsóhajtott: „Atyám, 
kezeidbe ajánlom lelkemet!" Imádkozva, össze
kulcsolt kézzel halt meg.

A rablógyilkos Kovachich Imre elnyerte méltó 
büntetését, de az, aki a bitófán fejezte be elhibá
zott életét, lelkileg már egy másik Kovachich 
Imre volt.

Hihetetlen erőt, határtalan belenyugvást merí
tett a hitből s ha már szabad életében visszatért 
volna Istenéhez, ha korcsma helyett templomba jár 
a boldogtalan ember, bizonnyal másképpen fejezi 
be életét.

Nagy volt Kovachich Imre szomorúsága, 
őszinte a bűnbánata, szinte megmérhetetlen a 
szenvedése, rettenetes a bűnhődése, mélységes a 
hite és bizalma Krisztusban s az Úristen ezért 
bizonyára megbocsátja neki a szörnyű bűnt, mert 
végtelen az ó hatalma, irgalmassága és jósága.

Nyomot hagy telkeden...
Amit teremtettél, 
amit elkövettél, 
ha csak gondolatban, 
letagadhatatlan.
Ha embert szerettél, 
javáért szenvedtél, 
ha csak gondolatban, 
tetted halhatatlan.

Raáb Mihály.

A háború.
Június végén kezdődött a német-szovjet há

ború második esztendeje. Az évfordulót követő 
napokban a német hadvezetőség a középső és 
déli arcvonalrész találkozásánál lévő kurszki tér
ségben megindította a nyári hadműveletek első 
nagy csatáját. A hadműveletben az első perc óta 
részt vesz a magyar honvédség is.

A kurszkkörnyéki háború.
Június 28-án indult ki a német-magyar csa

patok támadása Kurszk környékéről keletre a Don 
mellett levő Voronyezs irányába. A támadás nagy
ságára jellemző, hogy mintegy 4000 páncélos és 
2000 repülőgép támogatásával indult meg a harc. 
A német-magyar csapatok pár nap után mintegy 
150—200 kilométer szélességben elérték a Don 
partját és július 7-én elfoglalták Voronyezst, amely 
fontos ipari város és vasúti csomópont. A szö
vetséges csapatok itt is bekerítő mozdulatokat 
végeztek és a kurszk — voronyezsi térségben több 
helyen vannak bekerítve szovjet csapatok. Az eddig 
elfogott foglyok számáról még nem adtak ki hi
vatalos jelentést.

A Kurszkból kiindult támadás ellensúlyozá
sára a szovjet csapatok hatalmas erővel a Kurszk
tól mintegy 100 kilométernyire levő Őrei várostól 
északra indultak támadásba. Ezeket a támadásokat 
a német csapatok ellentámadásokkal vetették vissza 
és sok páncélost megsemmisítettek.

Ugyancsak a kurszki harcokkal van össze
függésben az a támadás is, ami Moszkvától északra 
Rzsev környékén indult. (Rzsev a Volga forrás
vidékén levő nagy kanyarban van.) A német csapa
tok ellentámadásaik során itt kiverték a szovjet 
csapatokat állásaikból.

A Kurszkból kiindult támadásnak azért van 
nagy jelentősége, mert a szövetséges csapatok 
már átlépték a Don folyót. Az itteni német-ma
gyar csapatok nyomultak legmesszebbre keleti 
irányba. Voronyezs és a Volga között légvonalban 
a távolság 500—600 kilométer és addig semmi 
jelentősebb folyó vagy természeti akadály nincs.

Szebasztopol elesett.
A második háborús esztendő hozta meg a 

németek részére a szebasztopoli győzelmet is. 
Huszonötnapos rendkívül elkeseredett küzdelem 
után a német csapatok kezébe került ez a fontos 
és szinte bevehetetlennek látszó kikötőváros, mi
után a szovjet hadihajók onnan Novoroszijszkba 
menekültek. (Kéréstől mintegy 250—300 kilomé
ternyire van a Fekete-tenger partján.) A rendkí
vül elkeseredett harcokra jellemző, hogy a szovjet 
hadvezetés az utolsó napokban már nőket vetett 
a tüzvonalba. A városban teljesen elpusztult a 
kikötő és nincs egyetlen ép ház sem. A védők 
még a romok között is harcoltak. A város védelmi 
berendézésére jellemző, hogy a német műszaki 
csapatok több mint 130 ezer aknát szedtek föl és 
a támadóknak 2500 erődöt kellett elfoglalniok.

A Szovjet vesztesége 96 ezer hadifogoly és 
30—40 ezer halott. A németek vesztesége a
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szebasztopoli harcok során 872 liszt, 23.239 al
tiszt és legénységi állományú egyén. Ebből 190 
tiszt és 4147 legénységi állományú halott. 11 tiszt 
és 1580 legénységi állományú eltűnt, a többi se
besült. 123 ellenséges repülőgépet lelőttek, a sa
ját veszteség 31 repülőgép.

Megemlítjük, hogy a német csapatok már az 
első világháború során is elfoglalták Szebasztopolt.

Az északi arcvonal.
A szovjet arcvonalon az északi arcvonalrész 

aránylag csendes. Tüzérségi és légi tevékeny
ségek vannak. A német messzehordó ágyúk ismét 
lőtték Lcningrádot, a finn tüzérek pedig a karéliai 
szorosban levő szovjet állásokat.

Jelentés a német veszteségekről.
A német-szovjet háború évfordulóján a német 

hadvezetőség hivatalos jelentést adott ki a veszte
ségekről. 1941. június 22-től 1942. június 21-ig a 
németek vesztesége a szovjet arcvonalon 271.612 
halott és 65.730 eltűnt. 1941. nyarától december 
közepéig tartó győzelmes harcok során 162 314 
halott cs 33.334 eltűnt, az öt hónapig tartó téli 
harcok során 88.077 halott, 26.319 eltűnt, a június 
21-ig elmúlt két hónap alatt pedig 20.321 halott 
és 6077 eltűnt volt a veszteség. Az áldozatok 
súlyos volta mutatja, milyen nagy volt az a ve
szély, amely Európára leselkedett.

Az egyiptomi háború.
Észak-Afrikában Rommel tábornok csapatai 

80 kilométernyire megközelítették Alexandriát és 
ott elfoglalták a tengerparton levő El Álaméin ki
kötőt és erődítményt. (El Álaméin az Alexandria 
melletti öbölben van.) Itt az angolok némileg össze
szedték csapataikat, amerikai, indiai és délafrikai 
katonákat vontak össze. Ezekkel a pihent erőkkel 
eredménytelen ellentámadásokat indítottak és most 
El Álaméin környéken helyi jellegű harcok vannak.

Az ötéves kínai-japán háború.
A napokban múlt öt esztendeje,^ hogy meg

kezdődött a japán-kínai háború. Az évforduló al
kalmával a japán császári főhadiszállás hivatalos 
jelentést adott ki az ötéves háború veszteségeiről. 
A kínaiak vesztesége 2 3 millió halott, 4900 ágyú, 
23 ezer nehézfegyver, 600 ezer puska, 1400 tank, 
500 különböző hajó. A japánok vesztesége 106 
ezer halott. Elfoglaltak Kínából háromszor akkora 
területet, mint Japán.

Az elmúlt év alatt többszázezer munkással 
az ország északi részein korszerű repülőtereket 
építettek. Az évforduló alkalmával ezeket a repülő
tereket a japán légierő bombázta. A kínai had
seregben pedig ugyancsak az évforduló alkalmá
val mutatkoztak be először az amerikai repülő
gépvezetők, akik kínai területen levő japán légite
rek ellen intéztek légitámadásokat.

A tengeri és légi háború.
A német légierő állandóan figyeli az Északi 

Jeges-tengert, hogy megakadályozza az angol
amerikai hadianyagoknak Murmanszkba való be

jutását. A múlt napokban megtámadtak egy hajókara
vánt és elsüllyesztettek 38 szállítóhajót, valamint 
egy hadihajót. A szállítóhajók tartalma több mint 
200 ezer tonna volt.

Az amerikai partok közelében a múlt héten 30 
kereskedelmi hajót több mint 200 ezer tonnatar
talommal, a Földközi-tengeren pedig két kereske
delmi hajót 7 ezer tonnatartalommal süllyesz
tettek el. Az elsüllyesztett hajók hadianyagokat 
szállítottak.

Honvédéink a Don völgyében.
A keleti arcvonalon működő honvéd sereg

testek az első pillanattól kezdve kezdeményező- 
en vesznek részt a Kurszk környékétől kiindult 
hadműveletben. Az ellenség a téli hónapok alatt 
ezen az arcvonalrészen állásait erősen kiépítette. 
Mégis ezeknek a műszakilag jól kiépített állások
nak az áttörése az első napokban sikerült. A kiépí
tett szovjet erődítések egymásután kerültek csapa
taink birtokába, annak ellenére, hogy a gyakori 
nyári záporok következtében átázott, alig járható 
földutakon kellett előrehaladniok.

A harcokban közreműködtek repülőink is, 
akik a visszavonuló ellenséget szakadatlanul tá
madták és bombatámadásokkal zavarták meg az 
oszlopokat. A magyar csapatok vesztesége meg
lepően alacsony.

A visszavonuló ellenség most a Don mö
gött igyekszik állásait kiépíteni, honvédeink pedig 
a Charkov—Kurszk — Don térségben lefolyó had
műveletekben vesznek részt a szövetséges német 
csapatokkal együtt.

Honvédeink búcsúztatása.
A héten ismét több helyőrségi székhelyen 

búcsúztatták a keleti harctérre induló honvédein- 
ket. A kassai honvédek búcsúztatásán megjelent 
Kállay Miklós miniszterelnök is, aki többek között 
a következőket mondotta:

— Nem búcsút mondok, hanem viszontlátást 
kívánok és a jó Isten áldását kérem rátok. És 
kérem, hogy minden katona, aki kint van, nyu
godt legyen, hogy itthon gondoskodás történik 
hozzátartozóikról. Kérem, hogy az itthoniak nyu
godtak legyenek, hogy odakint a katona a legjobb 
vezetéssel, a legjobb ellátással és a legjobb fegy
verekkel teljesíti nehéz kötelességét. Akik elmen
nek érezzék, itthon minden megtörténik, hogy a 
visszatérőket hozzátartozóik mosolygó arccal, de
rült lélekkel fogják várni.

H  ~  7 7 TVilág folyása. §8$
m _____________ _____________ M -

A Kormányzó Úr Érsekújváron. A keleti 
arcvonalról hazaérkezett az érsekújvári kerékpáros 
zászlóalj, amely Charkov körül a téli és a tava
szi harcokban különösen kitüntette magát. Az ün
nepélyes fogadtatáson megjelent vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Magyarország kormányzója is.

A kormányzó Úr meleg szeretettel üdvözölte 
a visszatérteket, felszólítva őket, hogy most itthon
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működjenek közre a fegyelem, a közrend és a 
belső rend fenntartásában. Kegyelettel emlékezett 
meg a zászlóalj hősi halottairól, majd pedig sze
mélyesen adta át a kitüntetéseket.

Szinyei M^rse Jenő az új kultuszm inisz
ter. Hóman Bálint kultuszminiszter nemrég be
adta lemondását és a Kormányzó Úr Szinyei Mer- 
se Jenőt, a képviselőház alelnökét nevezte ki új 
kultuszminiszterré. Az új kultuszminiszter 54 éves 
és egy időben Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
személyi titkára volt. Országgyűlési képviselőnek 
először 1926-ban választották meg a hatvani ke
rületben, azóta mindig annak a kerületnek a kép
viselője., 1938 óta a képviselőház alelnöke is.

A távozó Hóman Bálint nem vonul vissza 
teljesen a politikától, mert továbbra is képviselő 
marad. Állami szolgálati ideje kitelt és így nyug
díjazták.

A szlovákiai m agyarok állásfoglalása.
Pozsonyban értekezletet tartott a Szlovákiai Ma
gyar Párt, amelyen gróf Eszterházy János pártelnök 
ismertette a szlovákiai magyar állásfoglalást. El
mondotta, hogy a szlovák kormány elismerte a 
Magyar Pártot és engedélyezte a magyar újságok 
megjelenését, de azért az ottani életnek mégis 
számos nyílt sebe van, amiknek orvoslása nélkül 
mindig megrövidítettnek érzik magukat. Rámuta
tott arra, hogy a magyarság a keleti arcvonalon 
küzd a nyugati kultúráért. Minden erejét ennek a 
célnak az elérésére fordítja és amfg a győzelem 
be nem következik, a kisebb jelentőségű kérdések
ben nem kívánnak ellentétet támasztani.

Hangsúlyozta azt, hogy a magyar nép bele 
is illeszkedik a most annyira divatos népi gon
dolatkörbe, a magyar nép sohasem különíthető el 
a magyar nemzettől. A Duna völgyében magyar
nak, németnek, szlováknak és ruténnak egyformán 
érdeke az, hogy az egyenlő jogok alapján alakul
jon ki a békés együttélés. Ennél helyesebb célt 
még az új Európa szervezői sem tűzhetnek ma
guk elé.

A bukovinai székelyek hazatérésének év
fordulója. Most múlt egy esztendeje, hogy a kor
mány hazatelepítette a Bukovinában élő 15 ezer főre 
tehető székelyt. Ezeknek ősei mintegy 200 évvel ez
előtt költöztek Mádéfalva környékéről a bukovinai 
hegyek közé. A hazatelepített székelyek Bácskában 
kaptak földet és házat. Huszonnyolc székelytelepes 
község keletkezett egy évvel ezelőtt Bácskában és 
a hazatérés évfordulóján mind a huszonnyolc köz
ség ünnepet rendezett. Az ünnepségeken a kor
mány képviseletében Antal István miniszter és 
Bonczos Miklós államtitkár jelentek meg.-

•Horthyvárán és Bácsjózseffalván Antal István 
miniszter mondott beszédet. Hangoztatta, hogy a 
múltak során sok tévedés történt és engedték a 
magyarok ezreit külföldre távozni. A magyar nép 
lelkisége azonban évszázadokon át idegenben is 
megmaradt magyarnak. Andrásmezőn és András- 
szálláson Bonczos Miklós államtitkár mondott be
szédet. Rámutatott arra, hogy a bukovinai széke
lyek ott 10 ezer hold földön éltek, most Bácská
ban annak a duplája az övéké és ez a föld jobb

is, mint a bukovinai. Szükséges azonban a föld 
megműveléséhez és birtoklásához a becsületes 
munka is.

Megkezdődött az aratás. A földmívelés- 
ügyi miniszter legutóbbi vetésjelentése szerint az 
elmúlt két hét időjárása kedvező volt a vetések 
fejlődésére. A repcét sok helyen már csépelik. A 
kalászosok aratása július első hetében több helyen 
megkezdődött. A búzák általában ritkák. A tavaszi 
búza sűrűbb, de gyomos. A rozs szalmája ala
csony, kalászai szépek, elég nagyok, de sok helyen 
ablakosak. A zab a legtöbb helyen kihányta bugáját.

A kapások közül a tengeri erősen sínyli a 
szárazságot. A burgonya mindenütt virágzik. Esőt 
kíván a cukorrépa is. A kerti vetemények fejlő
déséhez is csapadékra volna szükség. A borsó 
aratását megkezdték. A hüvelyek nagyok, a sze
mek szépek.

A takarmánynövények közül a lóhere máso
dik kaszálását elszórtan megkezdték. Az első ka
szálás termése országszerte jó. A csalamádé vetése 
folyamatban van. A bíborhere termése országszerte 
gyenge volt. A takarmánynövények sarjúhozamának 
kedvező alakulásához eső volna szükséges. A le
gelők az Alföldön és a Dunántúl egyes részein 
a szárazság következtében gyengülnek.

A gyümölcsfélék közül a dinnye fejlődése 
kedvező. A szőlők fejlődése a kedvező időjárás 
folytán erőteljes. A peronoszpóra mindenütt fel
lépett, de kártevése nem jelentős. Jégverést az el
múlt két héten a szekszárdi és a kecskeméti ke
rületből jelentettek.

A tábori csomagok tartalma. A meleg idő 
és a nagy távolság miatt újra szabályozták, mit 
lehet a tábori postai csomagokban küldeni. Min
den hadműveleti területen szolgálatot teljesítő hon
védszemélynek havonta egy darab egykilós cso
mag küldhető. Nem lehet a csomagban szalonna, 
kolbász, húsféle, gyufa és a hadműveleti terüle
ten nem szükséges egyéb holmi. Egy csomagban 
legfeljebb 50 deka élelmiszer, 10 deka dohányféle, 
vagy 150 darab cigaretta, vagy 25 darab szivar 
és egy darab szappan helyezhető el. Dohányfélét 
és gyufát a Vöröskereszt útján lehet küldeni, mert 
így az adományokból mindenki egyformán része
sül, az a honvéd is kap ajándékot, akinek hozzá
tartozói szűkösebb viszonyok között élnek.

Felrobbant egy uszály a mohácsi kikö
tőben. A mohácsi kikötőben felrobbant egy uszály, 
amelynek 5500 métermázsás rakományából 40 szá
zalék benzinkeverék és olaj volt. A robbanás kö
vetkeztében a kormányos fülkéje a levegőbe repült, 
az egyéb kabinok pedig kigyulladtak. A vontató
gőzös kapitánya azonnal elkülönítette az uszályt 
a többitől. Az oltáshoz a mohácsi tűzoltókon kívül 
kivonultak a pécsi tűzoltók is. A robbanás ereje 
a kormányos fülkéjével együtt a levegőbe repítet
te Rossu Gergely román kormányost is, aki sú
lyos égési sebeket szenvedett, a lábát törte, majd 
a Dunába zuhant, de még volt annyi ereje, hogy 
a partra ússzon. A kormányos felesége már nem 
tudott menekülni és szénné égett.
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Védekezés a gyujtólapok ellen. Az ellen
ség a hadviselés során arra is törekszik, hogy a 
hátországban a lakosság között rémületet és nél
külözést idézzen elő. Ennek egyik eszköze az, hogy 
repülőgépekről vagy léggömbökről főleg foszforból 
készült gyujíólapokat és gyujtórudakat szór le bú
zaföldekre vagy a már letakarított termésre. Ezek 
a gyujtólapok önmaguktól meggyulladnak és tüzet 
okoznak.

A Légoltalmi Liga félmillió példányban ké
pekkel ellátott füzetet készíttetett, amely részletesen 
ismerteti, miként kell az ilyen gyűjtőeszközöket 
a földről felszedni és idejében megsemmisíteni.
A füzetből minden elöljáróság kapott elegendőt. 
Az elöljáróságok gazdakörök, szövetkezetek, leven
teegyesületek és más hasonló intézményeknek jut
tatják azokat, ahol minden gazda megtanulhatja 
a védekezés módját.

K erékgyártóiparosok panasza. Már hóna
pok óta járom az erdőket, a környékbeli fatele
peket, hogy egy kevés anyagot beszerezni tudjak 
a nyári javításokhoz. Sajnos, egy utam sem jár 
szerencsével. A fatelepek nem rendelkeznek ke
rékgyártónak való anyagokkal, már még csak ke
réktalpnak való anyagot sem lehet beszerezni tő
lük. Több kereskedő hitegeti az embert, hogy 
majd a jövő héten lesz, egy pengő darabja, 
maximális áron nem lehet kapni. De a jövő hét
ből mindig jövő hét lesz és telik az idő.

Még csak a legszükségesebb anyagot sem 
tudjuk beszerezni, pedig az iparunk nem állhat 
meg egy pillanatra sem, különösen most a nyári 
munkaidőben. Hiszen minden elvesztett óra nagy 
kár a gazdának és amíg a rossz szekér ott áll a 
kerékgyártó udvarán, addig a termelést jelentő 
munka áll a valóságban.

Ugyanígy vannak a kovácsok is. A kovácsok 
is tele vannak rossz szekerekkel, nemcsak a mű
hely, de az udvar is, előbb a kerékgyártó vár a 
kereskedőre, azután a kovács a kerékgyártóra, 
aztán megint a vaskereskedőre, mindegyikre pedig 
vár a gazda és a nagy meleg mellett még amiatt 
is verejtékezik, hogyan végzi el a munkáját, ha 
nincs szekér vagy szerszám.

A tél folyamán azt a hírt hallottuk, hogy 
kapunk kovácsok, kerékgyártók egy kis kölcsönt 
anyagbeszérzésre, há ez meglett volna, akkor ma 
menne a munka fennakadás nélkül és nem volna 
veszélyeztetve a termelés. De ha már most így 
vagyunk, azt kérjük, hogy lássák el a fatelepeket, 
a vasasokat annyi anyaggal, hogy a szükségletet 
mindig ki tudják elégíteni. Nemcsak nekünk, ke
rékgyártó- és kovácsiparosoknak érdekünk, de a 
gazdáknak és azonfelül mindenkinek, hogy így 
folyhasson zavar nélkül a munka.

A vám őrlés és darálás díja. A 87.000 
K. M. számú rendelet szabályozza az idei vám
őrlés pénzben fizetendő díját. Eszerint:

Bármilyen hajtóereje malom az őrlés céljá
ból átvett tisztított, gyommagtól mentes és idő
szerűen száraz búza, rozs és kétszeres minden 100 
kilója után legfeljebb 3.60 P őrlési díjat és 2 
százalék portást számíthat fel. Cseretelepen vég

zett csere esetén az őrlési dijat és a porlási vesz
teséget tisztítatlan gabona után szabad felszámítani.

Ha a közellátási miniszter külön engedélyé
vel búzát, rozsot vagy kétszerest darálnak, a 
darálásért mázsánként 2.60 P-t, mint darálási 
díjat és egy százalék porlást szabad felszámítani.

Az őrlés, cserélés végett bevitt gabonát a 
vámőrlési szelvények szempotjából minden malom 
vagy cseretelep tisztítatlanul köteles átvenni. Az 
őrlési díjat azonban a tisztított súly alapján kell 
kiszámítani. A hulladékot (ocsut) megdarált álla
potban vissza kell adni a vámőrlőnek. Az őrle
ményeket a tájékoztató szerint kell kiadni.

A csere-malomban a gabonában levő ocsuk 
mennyiségét a molnár és az őröltető közösen 
állapítja meg, becslés szerint. A becsléssel meg
állapított tiszta súly után a poriás leszámításával 
kell kiadni 98 százaléknyi őrleményt. Ugyanígy 
kell eljárni a cseretelepen. A tájékoztatót minden 
malomban és darálóban ki kell tenni.

Felm entés az á rp a  beszolgáltatása alól.
Köztudomású, hogy az idei árpa és zab termés
beszolgáltatása körül mi a rend. A rendelet sze
rint az idei árpatermésből minden termelő a ter
mésének 22°/o-át köteles már a csépléskor, a 
Hombár részére átadni. Az árpa termés megma
radó többi részével, tehát a termés 78%-ával 
szabadon rendelkezik. Ezt a 22% bérbeadandó 
részt úgy kell számítani, hogy az összes termés 
22%-át kell venni. A megmaradó 78% részből 
adja ki a gazda az arató és cséplő részt is. A 
zab terméssel a'rendelkezés úgy szól, az összes 
zabtermés 30%-át kell beadni, azonkívül be kell 
adni a zabból az arató és cséplő részt is, mert 
ezeket nem szabad természetben kiszolgáltatni, 
hanem az arató részt és cséplési részt készpénz
ben kell kifizetni.

Minthogy igen sok gazda csak annyi árpát 
termel, ami saját gazdasági szükségletére kell, 
előállhatott volna az a helyzet, hogy a gazda az 
árpa beszolgáltatása után nem tudna állatot ne
velni. Ezért most újabb rendelet jelent meg, mely 
lehetővé teszi az árpatermés feloldását.

Legkésőbb augusztus 15-ig lehet kérni a 
község szerint illetékes közellátási felügyelőségnél 
(hol van, megmondják a községi elöljáróságon), 
hogy az árpa termésbeszolgáltatása alól adjanak 
felmentést, ezzel szemben azonban kötelezettséget 
kell vállalni arra, hogy az árpa beszolgáltatás alól 
felmentést kérő hízott sertést szolgáltat be az 
Állatértékesítő Szövetkezet részére. Az árpa be
szolgáltatás alól feloldást tehát csak annak adnak, 
aki hízott sertés beszolgáltatását vállalja. Legalább 
10 darab 145 kg-os hízott sertést kell beadni. 
Ezt a 10 darab hízott sertést egy-egy gazda vagy 
több kisgazda közösen is vállalhatja. Minden hí
zott sertés után 150 kg árpát mentesítenek —l 
természetesen a beszolgáltatandó 22% részbő 
adják ezt vissza — és azonkívül a beszolgálta
tandó tengeri termésből is sertésenként 350 
kg-ot mentesítenek majd. — Erre a kedvezményre 
— ismételjük — legkésőbb augusztus 15-ig kell 
jelentkezni.
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Délvidéki hírek.
— Az újverbászi mészárosok elhatározták, 

hogy zsírt csak hétfőn és csütörtökön árulnak. 
Ugyanitt a kenderáztatási díjat 3 pengőben álla
pították meg.

— A szabadkai közgyűlésen azt állították, 
hogy ha kiépítenék a Kőrösér csatornahálózatát, 
ez nagy területen biztosítaná a zavartalan terme
lést.

— A mezőgazdasági biztosító intézet a Dél
vidéken. A visszacsatolt délvidéki területeken be
vezetik a mezőgazdasági munkavállalók kötelező 
öregségi biztosításáról szóló, az öregek járulékáról 
szóló törvények és rendelkezések érvényességét, 
így az Országos Mezőgazdasági Intézet működése 
erre a területre is kiterjed.

Erdélyi hírek.
— Nyolcnapos cséplőgépkezelői tanfolyam 

lesz Sepsiszentgyörgyön. Jelentkezni lehet az EMGE 
kirendeltségénél, Zsigmond király-út 2. Behatási 
díj 5 pengő.

— A szeszegyedárusítási központ július 15-ig 
meghosszabbította a termelői melasz kiutalását a 
multévi cukorrépatermelöknek. Aki eddig nem igé
nyel, ne számítson melaszra.

— Háromszék megyében zsírjegyet akarnak 
bevezetni s megakadályozzák a más megyébe váló 
sertésszállítást.

— A gyermekek vallására vonatkozóan a kö
vetkező rendeletet léptették életbe Erdélyben: Ha 
1928. április 22. előtt kötöttek a szülők a gyermek 
vallására megegyezést és ez a román jog szerint 
érvényes volt, most is érvényes. 1940. november 
24. után és a mostani rendelet hatálybalépése előtt 
kötött megegyezés is érvényes. Azok a házastársak, 
azonban, akik 1928. április 1. után és 1942. június 
1. előtt kötöttek házasságot, december 31-ig meg
egyezhetnek ezután születendő gyermekeik vallá
sára vonatkozólag. Ezenkívül, ha 18. életévét be 
nem töltött gyermek nem bevett, vagy nem elis
mert vallásának van bejegyezve, az év végéig a 
szülő megállapíthatja a gyermek vallását. Ha a le
lencek és talált gyermekek vallásául a görögkeleti 
vallást csak azért jegyezték be, mert a menhelyet 
az állam tartotta fenn, a gyermeket abban a vallás
ban kell nevelni, amely a találás helyén több
ségben van és ezt be kell jegyezni az anya
könyvbe.

Érdekes őskori lelet egy mocsárban. 
Koppenhágából jelentik: Mön dán szigeten mé- 
lyenfekvő tőzegrétegben érdekes leletre bukkantak, 
amely kőkorszaki vadásztragédia emlékét őrzi. Egy 
vaddisznó csontváz alatt egy férfi csontvázát talál
ták meg. A vaddisznó agyara a férfi nyakcsigo
lyájába hatolt. A vadkan nyilván üldözőbe vette a 
kőkorszakbeli embert és a vad hajszában mocsaras 
területre kerültek és a mocsár mindkettőjüket el
nyelte. A tőzeg rendkívüli épségben őrizte meg a 
két csontvázat.

Nem lehet az öreget m egfiatalítani. Tíz
év óta a magyar orvosok minden esztendőben 
orvoshetet tartanak. Az orvoshéten nemcsak a leg
kiválóbb magyar orvosok jelennek meg és tartanak 
előadást az orvostudomány legújabb eredményei
ről, hanem számos külföldi orvos is megjele
nik. Az idei orvoshetet Balatonfüreden rendezték 
és minden nap több tudományos előadás hang
zott el.

Az öregkor betegségeivel kapcsolatban két 
előadást is tartottak. Novák Ernő, a kolozsvári egye
tem tanára arra mutatott rá, hogy az idősebb korban 
a sebészeti műtétek milyen veszélyeket rejtenek 
magukban. Az orvostudomány ezeket a veszélyeket 
igyekszik csökkenteni. Nevetségesnek mondotta azt 
az állítást, hogy az idős emberek műtéti úton 
megfiatalíthatók vagy hogy az öregség fellépése 
valamilyen módon kitólható lenne. Ángyán János, 
a pécsi egyetem tanára a boncolási adatok tanul
ságai alapján megállapította, hogy a legtöbb öreg
ember, beleszámítva azokat is, akik az emberi kor 
végső határát érték el, nagyon gyakran betegség 
nélkül hal meg. A legtöbb esetben ki lehet mu
tatni a halál közvetlen okát, de maga a halál ei- 
alvásszerűen kövei kezik be.

Duzár József pécsi egyetemi tanár a csecsemő
kor betegségeinek gyógymódjára mutatott rá. Az 
újonnan felfedezett gyógyszerekkel az eddig gyó
gyíthatatlannak hitt csecsemő-vérzékenységet, az 
újszülöttkori orbáncot, a csecsemőkori tüdőgyulla
dást és más betegségeket is gyógyítani lehet. Nagy
ban ennek az eredménye, hogy a csecsemő- 
halálozás csökkent. Ismertette azután azt is, hogy 
a gyermeknél olyan gyakran előforduló súlyos égé
si sebek miként gyógyíthatók.

Barla-Szabó József, OTI-főorvos a balesetek 
útján történt hálálesetekről tartott előadást. Az ipar
ban és a mezőgazdaságban évente 2500—3000 em
ber hal meg baleset következtében. Az iparban roha
mosan csökken a halálos balesetek száma. Az 
elmúlt húsz év alatt egynegyedére esett vissza. 
Ez a megfelelő óvóintézkedéseknek a következmé
nye. Sajnos, ez a csökkenés nem állapítható meg 
a mezőgazdaságban és baleset következtében töb
ben halnak meg a mezőgazdaságban,'mint az ipar
ban. Az utcákon és utakon évente 4200 halálos 
baleset történik.

A foggal kapcsolatos betegségekről Hatiyassy 
Dezső, budapesti egyetemi tanár tartott előadást. 
Rossz fog miatt különböző gyulladásos betegsé
gek, szívbetegség, izületi fájdalom és reumásnak 
tetsző betegség állhat elő. Éppen ezért a fogak 
ápolására nagyon ügyelni kell.

Felelős szerkesztő és kiadó:

GÖLLNER MÁRIA.
E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE. 
Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


