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A szovjetről írt és hallott 
borzalmas töineggyilkosságok, 
lerrorc^elekmények mindig intő 
ficmentóként állítják a művelt 
világ elé ennek a küzdelem
nek halálosan komoly voltát.

A katyni erdők most feltárt 
borzalmas tömegsírjai azon
ban az eddig ismert terror- 
cs nények legborzalma- 
sabbja Taikóiövést állapítot
tak meg eddig minden feltárt 
kolttestről. Szabályos kikép
zett gyilkosok végezték ki 
minden hadijogot sutbadobva 
azon szerencsétlen lengyel 
tisztek ezreit, akik a német
orosz határinegállapítás során 
a szovjet kezébe kerültek. E 
tömegsírok adtak meg a fele
letet a Kreml helyett, a (öltik 
az emigrált lengyel kormány
tól szántónkért lengyei tisz
tekért. A moszkvai kormány 
sgyan tagadja a megcáfolha
tatlan tényeket s „náci propa
gandának" nevezi az egészet, 
pedig a legerősebb ellenbizo
nyíték a tagadás helyett az 
lenne, ha e tisztek közül csak 
egyet is élve tudnának bemu
tatni. Minden tagadás ellen 
maga az a tény, hogy az 
emigrált lengyel kormány azon 
lépésére, hogy a nemzetközi 
Vöröskereszthez fordult, meg
szakította a diplomáciai össze
köttetést a londoni lengyel 
kormánnyal, erősebb bizonyí
ték Szomorú, hogy ezt a 
borzalmat a demokrata sajtó 
agyonhallgatja, mert a nagy 
azövetségest nem szabad „in
gerelni". Lehetséges, hogy a 
demokrata hatalmak tárgyalá
sokba kezdenek a kínos ügy 
valamilyen módon való „elsi
mítására", sőt az sincs kizárva, 
Hogy ismét a „népek szabad
sága" érdekében angol nyo
másra Sikorszky tábornok 
vissza fogja vonni a nemzet
közi Vöröskereszthez adott 
beadványát vagy talán el is 
távolítják e tényt feszegető 
emigrált lengyel kormányt. 
Mindez azonban már mit sem 
von le abból a tény ből, hogy 
J szmolenszki tömegsírok a 

fogságban volt lengyel tisztek 
megölt holttesteivel teltek meg. 
S e szerencsétlen nemzet 
érdekeit, amely pedig angol 
bujtogatásra keveredett hábo
rúba Németországgal, a 
demokrata hatalmak a Szov
jettel szemben megvédeni 
nem tudják s Lengyelország 
határait még győzelmük ese
tén sem ők, hanem Sztálin 
fogja megállapítani, amely 
pedig a katyni tömegsírok 
után aligha lehet olyan, hogy 
a Danzigért harcbaszállt len
gyel nép oly élethez juthasson,

Lehetséges-e a keresztény felekezetek 
vallási egysége?

(Folytatás)
De lássuk a távolabbi célt: a 

vallási egység megteremtését.
II.

A vallási egiség megteremtése.
Ha a felekezeti béke megváló' 

síásáról azt mondhattuk, hogy 
az könnyű és nem lehetetlen, 
akkor a vallási egység megterem
téséről azt kell mondanunk, hogy 
az nehezebb, sőt annak útjában 
igen sok akadály áll

Sokan úgy vélekednek, hogy 
ez lehetetlen.

De kérdem: Mi is a célja a 
vallási egység megteremtésének?

Semmi más, mint visszatérni 
az 1054 júbus 16 (a keleti sza
kadás) és 1517 október 31 (refor
máció) előtti időre

Aki ismeri a történelmet, az 
mindjárt azt fogja mondani, bi
zony ez nehéz feladat es igen 
nagy út, mert sok minden történt 
azóta és sok új elgondolás támadt 
a felekezetek között. ,

A vallási egységnek utjaban 
állanak ugyanis: a különböző 
dogmák, a sokféle erkölcsi fel
fogás a váltakozó liturgia, az 
egyes egyházak történelme, a 
sok szazad alatt keletkezett nem 
zeti irodalom, művészet es még 
sok egyéb do'og.

Sok és kemény koponya au 
itt egymással szemben és fog 
egészen bizonyosan akadékos
kodni a teljes béke és az egyseg 
megteremtésénél és mégis azt 
mondom, hogy * váltásiJÍJ^ég 
megteremtése absolate nem lelte 

“ Nem lehetetlen először azért, 
mert Krisz'us Urunk maga kí
vánja az egységet, arP,k°'n 
mondotta a jó pásztorról mom 
dott szép példabeszédében: , Es 
ikren egy ahol és egy pásztor 
(Ján. X. 16) 

mint amilyen kapcsolatot 
teremthetett volna magának 
Németországgal a józan poli
tika síkján mozgó megállapo
dással.

A katyni tömegsírok még 
sok fordulatot hozhatnak s 
nem hatna meglepetéskent, 
ha ezekután a lengyel nép 
magáraébredve, megtagadva 
a sorsközösséget a demokrata 
hatalmakkal, megtalálná reá
nézve az egyedül járható utat: 
a tengelyhatalmakkal való 
együttműködést a végső győ
zelem kivívására.

Mé\ hangsúlyozottabban ki 
vánia ezt az Ur a főpapi imájá
ban, melyet mondott önmagáért 
éa tanítványa ért e szavakkal: 
„Nem csupán őérettük könyörgök, 
hanem azokért is, akik az ő 
szavaik ol'al hinni fognak én- 
bennem, hogy mindnyájan egyek 
legyenek, mint te Atyám énben- 
nem és én tebenned, úgy ők is 
egyek legyenek bennem és így 
elhigyje a világ, hogy te küldöt
téi engem"

Krisztus Urunknak eme kettős 
kívánságával még ma is adósok 
vagyunk s csodálkozunk-e azon, 
ha az új pogányság és a bolse 
vizmus kételkedik Krisztus isten
ségében, mert nem látják azt, 
hogy mi egyek vagyunk, ho'o'l 
az Ur Jézus ezen egységből 
akarta rávezetni a világot, hogy 
Ö az Isten Fia.

Avagy mit sürgetett Szent Pál 
apostol a filippiektől?

Nem azt modta-e nekik: „Te
gyétek az én örömömet teljessé 
azáltal, hogy ugyanegyet értetek, 
egyenlő szeretettel bírjatok és 
egyérzésüek legyetek".

Hol van az az idő, amikor 
Szent Pál apostol ezt az egysé
get sürgette s hol vagyunk 
mindnyájan még ma is ettől az 
egységtől0 Mégis azt m ndom, 
hogy lehetséges a vallási egység.

Lehetséges a vallási egység, 
ezt bizony íják a görög katoli
kusok, akik a szakadás után 
ismét megtalálták az utat Rómába 
s azóta a Szent Miklós Szövet 
ségben Kelet felé állandóan az 
egység útját igazítják

Lehetséges az egység, bizo 
nyitja ezt a Hollandiában el en 
tétet két református irányzat 
nemrégen történt kibékülése, 
éppen úgy mint a svájci Neuchatel 

nevű városban a különféle pro 
testáns felfogások egybeforrása 

Lehetséges az egyseg. ezt iga 
zolják a paderborni katolikus és 
awittenbergi evangélikus feologu 
sok öt napi együttléte, akik ezen 
egy Ottlét alkalmával egymás egy 
házi életéről igyekeztek helyes 
és tiszta felfogást formálni és 
alkotni.

Lehetséges az egyság, bizo 
nyíljak ezt azok a katolikus kis 
papok, szerzetesnövendékek és 
más vallása lelkészek, teológusok, 
akik 1942 nyarán katonai gyakor
laton együtt voüak s amely 
együitlétről„Az Evangélikus Élet" 
(1042 XI. 14) ezeket írta: ,,A 
nyári papi századokban fiatal 
segédlelkészek, teológusok, szer
zetesek építették a jövendő Ma
gyarság épületét, amelyben több 
lesz a türelem, a megértés, a 
szeretet, a békesség a felekezetek 
között és kevesebb az elfogultság, 
torzsalkodás és a meg nem értés".

Valóban nagyszerű próba és 
alka'om volt ez az együttlét, 
amely egész biztosan az egység 
útjának javára volt és a jövőben 
majd megérleli áldásos gyümöl
cseit

Az egységgel kapcsolatban 
mondja például Győry Elemér- 
református püspök székfoglaló 
beszédében: „A magyarság lelki 
egysége végeredményben erkölcsi 
még inkább teológiai programm 
A laikus igen hamar kimondja, 
hogy ez lehetetlen, a teológus 
azonban minél mélyebb a hite s 
minél alaposabb a tudása, annál 
határozottabban állítja, hogy igenis 
lehetséges. Feltétlenül hiszek az 
egységben, mert tisztán látom, 
hogy sokkal több az, ami össze
köt, mint ami elválaszt s ami 
elválaszt az mind emberi alkotás, 
ami pedig összeköt az mind isteni"

Igaza van a püspöknek, hogy 
ami elválaszt az mind emberi 
alkotás, de emberi gyarlóság is 
volt ami a különböző időkben a 
szakadásokat előidézte, mélyítem 
keli tehát az isteni kapcsolatokat 
s azok majd összehoznak ben
nünket.

De tegyük fel, hogy a teoló 
gusoknak nem fog sikerülni az 
egységet megteremtem, kérdem 
lesz e időnk és módunk a jővő 
ben vitatkozni afelett, hogy a 
Szentlélek Isten csak az Atyától 
való e vagy arról, hogy hét vagy 
csak két szentség van e?

Lesz e időnk a sokszor nyakas 
és hiú vitákat folytatni akkor, 
amikor esetleg majd úgy a pápát, 
mint Krisztust letaszítják trón
jától, magot az Istent pedig 
letagad/an az Égből.

Elülhetjük mindkét oldalon, 
hogy a mi vitáink, bármiről is 
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száljának azok, sem Nyugatot, 
sem Keletet ma már nem érdeklik

Éppen ezért hihető és remél 
he'ó hogy ez a kétoldali nyomás 
a sok elbizakodott és túlzott fel 
;»gást le fogja szállítani és meg- 
tisztítani, az alázatosság és belá
tás, a béke megkötésére fogja 
bírni, azokat a jobbakat, amelyek 
még ma is a vitairatokat forgatják.

Nem hiszem, hogy az orosz 
szotovszki szigeten, zz ottan; 
büntető táborban sínylődő len 
gyei és litván kato'ikus, evan
gélikus, görögkeleti papoknak 
kedvük lenne ma báimely függő 
vallási kérdéstől vitatkozni, sőt 
wa ározottan hiszem, hogy azok
nak a lelke már rég összeforrt a 
Kr sztus szeretetében, hogy ép 
jen ez az igazi krisztusi szeretet 
tette őket annyira egységessé, 
hegy r.incs vitatni \aló kérdésük.

Minket is, ha semmi mis, a 
közeledőpogányság kényszerítem 
fog arra, hogy mindnyájan egv 
érany bel, égi mis mellett állva 
nézzük Krisztust, az isteni Mes
tert s ne vitatkozzunk azokkal, 
akik Öt oldalról nézik s nem 
hiszik el azt, amit mi szemtől- 
szembe állva látunk Krisztusról 
e's annak egyházáról hirdetünk 
és tanítunk

Alázzuk liát meg magunkat, 
tegyük vizsgálat tárgyává függő 
kíidéseinket, keressük komolyan 
az egységnek útját és hígyjük el, 
ha Krisztust igazán szeretjük, 
meg fogjuk találni a közeledés 
inját és teljesíteni fogjuk Krisz
tusnak azt a parancsát, hogy 
egyek legyünk a hitben és sze
leteiben.

Mi a belvárosi templomban 
megindítójuk az egységre törek
vésnek komoly mozgalmát és 
felhívjuk mindazokat, bármely 
felakezethez is tartozzanak, akik 
cet támogatni óhajtják, csatlakoz 
variak hozzánk, iratkozzanak be 
a nagy ,,Magyar lmatabor“-bs, 
mert ha egyebet nem is érnénk 
et egyelőre, minthogy biztosítjuk 
«en megmozdulás által a további 
felekezeti békét és egymás meg
becsülését, akkor is érdemes volt 
megmozdulni és cselekedni

H gyjütik abban, hogy az 
isteni Gondviselés az új kor 
pogányságával szemben lassan 
egybetereli Krisztus elszéledt 
nyáját és az a nyáj egy ako'ban 
fog találkozni, ha mi azt komo
lyan akarjuk.

Tlhdtyl János 
_____ __  frpéf-plrtáitfí

Kivánsághangverseny 
Főherceglakon.

Ragyogó tavaszi napsütésben 
gyülekezett a mohácsi Szirpártoló 
zenekar husvét másednapján a 
főhercegi urada’om vasutál'o 
máson, hogy eleget tegyen a 
főhtrc-glaki Vöröskeiesztes fiók 
meghívásának s ott a Vörös
kereszt céljába kivánsághangver- 
senyt lendezzen A zenekart 
vitéz Szónyi Alajossal az élen 
számos iT.ohác>i zenekedvelő, 
érdeklődő és fiatalság kísérte el. 
Egy óra után néhány perccel 
indult ei a kis vonat s vitte 
magával a vidám, jó kedvű 
társaságot Egy órás ut után 
érkeztünk Főherceg akra, ahol 
Ajtony i /ózsef főhtteegi uradalmi 
tisztviselő fogadta a vendé
geket A hangverseny színhelyé 
nek a modern népház meg-

I tekintése után megtekintettük 
Főherceglakot. A kormányzójáéi 
palota remekbeszabott modern 
épülete, pazar gazdasággal be 
rendezett hivatalos helyiségei 
mellett a kastély a magyar ku 
riák jellegzetes masszivrtásáva' 
kétségtelenül Főiierceglak két 
legszebb épülete A kastély 
parkja, hatalmas fáival, termesze 
tes szépségében meghagyott fa 
csoportozataival pompás e ményt 
nyújtó t s a kert végén lévő a 
szerb királyi család résiére épi 
tett görögkeleti kápolna egyéb
ként Ízléses ornamentikájával 
es díszes kelet; berendezésével 
fellebbentette előttünk a múltat 
s emlékeztet, hogy e magyar 
földön huszonkét évig ellenség < 
volt az ur, s talán pont e par< 
sétányain, vagy a kastély termei [ 
ben Írták meg e huszonkét év ; 
történelmének sok sóiét napját 
A templom már a történelemé, j 
de öröké intő mementó meg 
tartani az ősi főidet nehezebb, 
mint megszerezni |K;érve a kas 
télybol a katolikus templom 
kedves, tiszta légkörében imád 
kozunk Aztán 5 óra után szép 
számú közönség előtt kezdetét 
vett a hangverseny Ágoston \ 
János adminisztrátor meleg sza ' 
vakban üdvözölte Föhetceglak 
vendégeit s abban, hogy nem ; 
csak a város illusztris zenekara, j 
hárem annak polgármestere is ; 
eljött fordulópontot lat egy 
puszta életében, ahova a város 
jött el a maga kultúrájával 'H>szi 
és re t éli, hogy- e mai nap el
fogja mélyíteni a kapcsosokat 
Mohács es Főherceglak között 
A közvetlen szavakra dr Szkla- 
dánvi László konferanszié mon 
dott köszönetét, majd a zenekar 
fáradhatatlan lendülettel, pompás 
fegyelmezettséggel, kiváló össz
hanggal, valóban a zene vará 
zsátol szinte megszál ottan s a 
közönség v hatos tapsai közölt 
Keh’er: Rákóczi nyitányát,
Kodály: Közzenéjét a „Háry 
János" bői, Hruby: Látogatás 
Leltárnál c egyveleget, Lehár: 
Víg özvegyé', Mussorgsky: 
Egy könnycseppét, Linké: J mos- 
bogárka és Lehár. Aiany ezüst, 
keringőjét, Leopold: Hungária 
dal és tánc ábrándot Reh: 
Pusztán c indulót adta elő 
Viharos tapsott aratott Kersits 
Annusba is a „Víg őzvegy'-ből 
való énekével. Egyes műsorszá
mok között dr. Szkladányi 
László humoros konferansziéja 
sok derűt csalt a halgatóság 
arcára

A hangverseny után a kaszinó 
bán tartott közös vacsoján 
Ágoston /inos adminisztrátor 
pohárkőszöntőjében őszinte kö 
szönetét fejezte ki azért a nagy 
szerű élményért, amit a zenekar 
lendületes, két órás pompás mű
sorával nyújtott a főherceglakiak
nak. Vitéz Szönyi Alajos polgár 
mester mély gondolatokban 
gazdagválaszbeszédében hang
súlyozta, hogy Főherceglak a 
maga tisztviselőivel, és minden 
lakójával túlhaladja már a falu 
méretét s éppen ezért különös 
fontossága van e találkozónak, 
különösen ma amikor két évvel 
ezelőtt nagypéntek napján itt 
ágyuk dörgese között az uradal
mi alkalmazottak és itt lakók 
is közreműködtek e földnek, 
amely mindig magyar volt és 
m ngig magyar is marad — vissza- I 
szerzésében. Testvéri kézfogásra 

jöttek ma ide a mohácsiak s a | 
mai találkozó egy láncszeme - 
annak a munkának, amely egyet 
értésben meg kell, hogy hozza 
a szebb [és boldogabb jövőt.

Már jól ben jártunk az éjsza
kában, amikor a pöfögő kis 
mozdony kéményének szikrái 
sok csillagot szórva a sötét 
éjszakába vitte haza, élménye* 
bői gazdagabb lett mohácsiakat.

A délután rendezéséért Fő 
herceglakról Schneider Rezsőnet 
a Vöröskereszt elnökét. Agádon 
/nos admmisztráfort, Ajtonyi | 
/ózsef tisztviselőt, M ah ácsról
D' Pap Ferenc gazdasági tanács
nokot, míg a zenekar megvendé 
gelésért a há -i gazdát Schne dér 
Rezső jószágigazgatót illeti el
ismerés.

A zenekar és Tar Ini'e kar
nagy ismét jó munkát vé 
geztek, a zenebirodalmába uj 
állomást kapcsoltak be s ezen 
sz--repiésükért is csak köszönet 
elismerés illeti úgy őket, mint a 
zenekar immár állandó lelkes 
„kültagját" dr. Oundrum Ákos , 
pécsi M P. V. titkárt, aki Főner 
cegiakra is örömm-l eljö t a 
zenekarral Büszkék voltunk 
zenekarunkra.—— i ■ ■ —i rr—

Virágzó gyümölcsfák 
között.

A téli álmából felébredt fér né 
sze b- , bimbózó fák, bokrok 
közölt s tava figve ni a mző< 
zöldülését figyel >i a mellek 
s eiő repülései, a uint mohón 
s-zalnax e.y -gy fakadó vírágbi n- 
bóra a tel komor ágató kissé 
megfáradt léié nek éltető e eje 
s a tavasz zsongása uj erővel, 
u f: adatok mego dására ösztö
kéli a m ndig felfele tőre vő 
embert Vuágzó gyümölcsfák 
a rt.a.a pompáidban szemet lel
ket gyönyörködte ő látvány, hát 
ha a gyümölcsfák úgyszólván 
egész erdeje tirul a szem-élő 
elé I yen fe r-j hét. tlen iát áriy 
bán volt részünk ápri is 28 án 
szerdán, amikor pompás tavaszi 
napsütésben Mohács város rep 
rezentánsaival Filla Márton a 
kertmunkás iskola igazgatójának 
kalauzolása mellett végigsétáltunk 
a 15 kát hoidnyi területen el
helyezett szigeti gyümölcsösben 
Virág, virág mindenütt A fák 
alatt már lehullott szirmok szinte 
szőnyeget raknak a látogatók 
labai elé. Méhek ezrei zümmög
nek a fákon, a levegőben a sok 
fa virágjának tiszta illata s a 
virágok alatt már ott látni a 
kicsinyke termést, a sok sok 
kicsi almát Mi akik láttuk ezt a 
gyümölcsöst mielőtt a kertmun
kás isko'a szakavatott kezébe 
került vo'na látjuk a szorgalmas 
és fáradhatatlan munka gyümöl 
csét Eltűnt a gyom a hirdet 
tarack a fák törzsei, ágai rende
zettek, több vaggon levágott 
rozsé hirdeti, hogy itt alapos 
tisztogatás történt. A múlt évi 
hatalmas nyulkárok keilő gondo
zás mellett eltűnőben vannak. 
A kiveszőben levő fák mellett 
uj, vad alanyba oltott csemeték 
teljes erővel hajtják eljövendő 
termő ágaikat A gyümölcsös 
nagyrésze duocin alanyra volt 
ojtva s bizony ez az alany, 
amely sekély gyökérzetü s így 
a szárazságot nem bírja, de a 
viharokat sem állja, mert szél 
sekély gyökérzetét is megmoz 
gatja, Így pl. látogatásunk során 

kis erővel néhány mozgatással 
egész fát em’lttünk ki a fö db<| 
sok kárt tesz a gyümö'csösben' 
de ott vannak már az ui vad’ 
alanyok. Külön élmény volt a 
motoros permetező bemutatása 
amely naponta 60 H permetlft 
tud a fákra dobni s hogy w 
mit jelent csak akkor látjuk, ha 
figyelembe vészük, hogy e— 
ember naponta legjobb esetben 
is csak 4—5 hl permedét tU(j 
nagy fáradsággal a fákra eljut 
látni E nagymennyiségi permttlé 
előállítása ugyancsak motorral 
felsrerelt kút és a mel é épített 
permetlé keverő medencével tör 
ténik. A virágzás alatt igen jé 
idő vöt, fagy nett vöt s még 
esetleges tavaszi fa jyok mfr 
nem igen árthatnak s így m n 
den remény megvan, ho^y a 
gyümölcsös hata mas terméssé 
hálálja meg a befektetett munkát, 
amit a kertmunkás iskola buzgé 
növendékei végeznek itt.

Annak következtében, hogy i 
fák közötti terü'etet megtisztítot
ták a >a acktói e területek fel
szabadultak konyha kerti nővé 
nyék termesztésére Littunk itt 
úgyszólván mindent: pimdiciom, 
paprika, borsó, spárga, hsgymg 
burgonya, petrezseyem, sárga’ 
répa, kel, saláta, eper, dinnye, 
uborka, tök mind veti már szé
pen fejét, bír a szárazság srjnos 
az öitözés dacára is érezteti 
erősen hatását, különös-n a ké
sőbb; vetéseikben, azonban g 
gyümölcsös állandóan t‘o;la kot
tát mintegy 15—20 napszámost, 
s az esohimyt gyakori kapálás 
sál pótoljak A gyünöcsös ee- 
jén mosi épül a növendékek 
nyan tartozkodasi helye, amely
ben gyümötcscsomagoiá> is vé
gezd tő s egyben szüret utáni 
gyű nölcsraktar céljaira is szol 
gai.

Örvendetes gyarapodást je
lent, hogy az iskoa két tehenet 
és két lovat vásárolt így az is 
kóla tej és tejiermek ellátási 
biztosítva van, sőt a város tej 
ellátásában is közreműködik, 
míg a lovak segítségével a föld, 
valamint vontató munkák elvég
zésében jelentenek nagy segítsé
get az intézet agilis vezetőjének.

Vitéz Szönyi Alajos polgár
mester és vele együtt megjelen
tek a legnagyobb elismerésüké 
fejezték ki az iskola növeidé- 
keinek s Fida Márton igazga 
tónak. A é'tetadó földdel, valé 
munka ludast, türelmet s nem 
utő'Só sorban nagyon sok fára
dozást k.ván, de minden fáradal
mat pótol a virágborult uj életet 
adó természet ereje, amelyet 
azonban a tudás és munka az 
ember szolgálatába á lit

Mire kell ügyelni a kiütéses 
tífusszal Kapcsolatban.

A kiütéses tífusz, akut fertőzi 
betegség, mely rendszerint jár 
vanyszerűen, litkábban sporadi 
kusan jelentkezik s amelyet a 
tetü terjeszt. Klinikai tünetei kö
zül a jellegzetes kiütés, tipuses 
láznemek es sü.yos idegrend
szeri zavarok a legkiemelkedőb 
bek. A betegség lappangási 
ideje 12—14 nap Az 1—3 na
pig tartó fejfájás, tagfájdamak, 
szédülés, rósz közérzet mellett 
rendesen hirtelen, nem ritkán 
hidegrázással jelentkezik, amely 
már a 2 -4 napon elérheteti * 
39—40 fokot. A láz legtöbbször
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í 12 napig tart majd 2—4 na- 
pig tarló eséssel szűnik meg. 
A jellegzetes k ütések a beteg
ség 3 5 napján je'ennek meg. 
Erek eeinle halványpirosak, 
gombostűfejnyi, vagy fényesé 
ryiek ujnyoTÍsra eltűnnek. Elő 
szőr a hason és a vállon mutat 
koznak, de néhány nap múlva 
a végtagokra is kiterjednek, míg 
a nyak arc bőre kiütésmentes 
fáradhat Néhány nap múlva a ki 
glések kissé megnagyobbodva a 
bőrszint fölé emelkednek, színük 
világos szenny es barna árnyalatú 
e,z A k ütés a lázesés alatt 
világos barna szin hátrahagyd 
savai tünk el Súlyosabb vagy 
enyhébb- a akban, de úgyszólván 
mindig mutatkoznak a betegség 
folyamán keringési zavarok, ' 
amelyek te'jessen ép szív mel 
lett s halálos kimenethez vezet- 
beinek Az esetek nagy többsé 
gtb«n idegrendszeri tünetek is 
jeentkrznek. Már kezdetbeu 
nagyfokú álmatlanság, fejfájás, 
sőt kifeezettebb agyizgalom tü-’ 
retek is mutatkozhatnak. Később 
'akozódó elesettség mellett ez 
ar á lapot d* I riumba mehet át 
A deliráló beteg természetesen 
ön és közveszélyessé válhat. A 
pvulá» a láz megszűnése után 
lehat 14—15 napon kezdődik 
k bel'g mély álomba merü1, 
melytől ts-tu't öntudattal ébred, 
ezután tő-etkezik a már említeti 
lázesés ami 2 — 4 napig tarthat 
A recotivalescentia még 2—3 
hétig, sőt az' n ul is elhúzódhat 
A szövődmények közül a má-o 
áik héten jelentkező tüdögyulla 
dás a leggyakoribb A halálozás 
járványonként változó, á falában 
15 -20*/o, 50 éven felül azonban 
e éu a 40- 50 7a ot is. A kiüté 
se» t fuszt a ruhatetü terjeszt. A 
tetű a beteg emberből vért szív, 
ezze’ magába szívja a kórokozót, 
ítntly azután bélhámjaban el 
szaporodik A te ü rendesen * 
nap mu'va me betegszik és 2 
héten belül elpusztul. A fertő 
zétt tetü közvetlen érintkezés 
utján, ritkán fertőzött ruhane- 
níek közvetítésével kerül egyik 
emberről a másikra A lázas, 
vsgy hideg testet a tetü igyek 
szik elhagyni, ezért szívesen 
mászik át a normális hőmérsék
letű emberre.

A fertőzés rendesen úgy jön 
léire, hogy vakaródzáskor az 
ember a felüt szétnyomja és
• rnak testrészeit vagy ürülékeit 
beledörzsöli a bőrbe. A tetű be
száradt ürüléke néha hónapokig 
’erfőzőképes maradhat A beteg 
Tertőzőképessége a lázas szak 
'de,été korlátozódik, az első 
héten a legnagyobb, a második 
héten már kisebb és a reconva- 
iescencia idején a láz eltűnése 
után 5—6 nap múlva megszűnik, 
1 legyengült szervezet azonban 
hiég hosszabb ideig is fertőző
gépes maradhat. A betegség k<- 
1 ása rendesen egész életre szóló 
^munitást hagy maga után.

Hazánkban a trianoni területen 
rak kevés kiütéses tífusz meg

betegedés fordult elő, legtöbbje 
•íves cigányok vagy cigányokkal 
’zoros érintkezésben lévő nem 
-'tányok körében. A kiütéses 
bfusz. igazi hazája Oroszország,
• volt Lengyelország területe, 
valamint Besszarábia. Ezeken a 
erőieteken évről évre állandóan 
Jen sok kiütéses tífusz megbe- 

'■egedés történik és becslések 
szerint az európai Oroszország 

területén 1Q18 tói 1922 ig terjedő 
esztendőkben 25 mi hó ember 
betegedett meg és kb. 2 5 millió 
ember halt meg kiütéses tífusz 
bán Am'óta közelebb kerti tünk 
Oroszországhoz számolnunk kell 
a behurcolt esetekkel, tehát In 
valamely lázas betegnél oroszor
szági tartózkodás szerepe', a 
kiütéses tífusz gyanú át, meg 
felelő klinikai tüne’ek mellett fel 
kell vetni Oroszországból éikezett 
egyén és hozzáartozói lázas 
betegsége esetéi gondo'junk 
kiütéses tífuszra és vizsgáltassuk 
me j vérünket A kiütéses tífusz 
a téli és koa tavaszi hónapok
ban ku'minál, mert ezek a iióna 
pok kedveznek legjobban a ruht- 
tetű elterjedésének A Irdeg idő 
szak miatt a lakosság kevésbé 
tisztálkodhat, a fürdési lehetősé
gek a falusi viszonyok között 
korlátozottabbak és a ruházat is 
olyan, hogy a tetű elszaporodá 
sát elősegíti. Az ilyen viszonyok, 
különösen nagyobb tömeg együ 't- 
tartózkodási esetén (laktanyák, 
fogolytáborok, barakok) jelente 
nek veszedelmet

Éppen ezért a kiü'éses tífusz
nak mindig meiegágva volt a 
háború, mert a hábo-ús körül 
mények között az egészségügyi 
viszonyok erősen romlanak, a 
tetű elszaporodik és a fertőzés 
leh tőségét fokozza a zsúfoltság 
növekedése A kiütést* tífusz 
el eni védekezés a beteg beje en 
lésével, tétvetlenítésévei és elkü
lönítésével kezdőd k. A beteget 
tetves enítés után szál ítsuk kór 
házba, az otthoni elkülönítés 
nem megbízható A betege; hat 
hetre, a hozzátar ozókat három 
hétre vesztegzár alá kell helyezni 
és tetvetleníteni kell őket A 
betegség forrását ki ke'l kutatni 
és a fertőzés veszélyének kitett 
egyénrl-et tetvesség e e'én vesz- 
tegzír, tetűmentes állapot és 
környezet esetén megfigyelés alá 
keli helyezni.

Dr Hal Jónef 
m kir. tisttifőervcf. 

(Folytatjuk.)

Szabadliceum.
Korunk legégetőbb kérdéséről 

tartotta a Szabadliceum záróelő 
adását dr. Somogyi Ferenc egye
temi m. tanár, országos szociális 
felügyelő Szociális kérdések Ba
ranyában címen

Előadásában ki ért mindazokra 
a tényezőkre, melyek a szociá'is # 
ügyeket állami ügyekké tették. 
Még néhány évvel ezelőtt hiva
talos körök fázósan húzódlak 
ettől a kényesnek látszó szótól, 
mert benne politikai tartalmat 
véltek látni. Az idők követeimé 
nyei elől azonban saját kára 
nélkül nem zárkózhatott e! az 
államhatalom sem * néhány év
vel ezelőtt hivatalosan is meg
szervezték a szociális intézme 
nyékét és állami szerveket Ilyen 
legfőbb szerv az. országos szoci 
á'is felügyelőség is, melynek 
buzgó, lelkes és szerény veze 
tője maga az előadó.

Előadásában elsősorban is a 
baranyai szociá'is kérdésekké- 
foglalkozott Igen meleg hangon 
szólt a Dunántúl ezen legdemok 
ratikusabb jellegű tájáról, ahol 
a szociális kérdéseket aránylag 
a . legtökéletesebben oldották - 

meg A telepítések is többny’re | 
Baranya területén történtek, ezen j 
az istenáldotta gazdag földön, 
melynek termékenységét csak 
fokozza értékes lakóinak szorgal
mas és korszert gazdálkodási. 
Viszont Baranyának is megvan 
a maga érzékeny o'dala Egyik 
a nemze'is -gi kérdés, másik 
ezz-l kapcsolatban az egyke A 
nemzetiségi kérdést tulajdonké 
pen az e?yke megoldásával ki 
is lehetne kapcsolni. Ezt céloz* 
zák a szapora tiszántúli családok 
idetelepité-ét szorgalmazó intéz 
kedések a vitézi telkek adomá 
nyozása, a családvéde'mi törve 
nyék, az iskoláztatásra vonatkozó 
intézkedések A nemzetiségi vi 
dék’n élő magyarság megmen 
tésére szó gálnak a szórvány is 
kólák, a fa usi magyar értetni 
ség öntudatossá ételét az állami 
ösztöndíjak, iskolá• tatási segé 
lyek.

Somogyi felügyelő néhány ér
dekes statisztikai adat tükrében 
így kezelt kidomborítani az álla 
nu szociális intézkedések efdigi 
eredményeit Előadását érdekes 
élményszerű adattal, saját tapasz
talatain alapuló esettel fűszerezte 
az e őadó, akinek előadását a 
megszabott idő keretem túl is 
a legnagyobb élvezettel hallgala 
a Szabadlic-umi közönség.

Előadásinak végé 1 dr Bartók 
Lajos vá ősi főjegyző, a Szabad 
líceum e'nöke köszönte meg az 
előadást ina d köszönetét mon 
dott a Szabadliceum közönségé 
nek s kérte, hogy mint a múlt 
bati, úgy a jövőben is támogassa 
ezt az értékes intézményt szor
galmas látogatásával. Végül kö
szönetéi fejezte ki Gadl Endre 
gimn. tatárnak a S-abadliceum 
vezetőjének fáradozásáért Ezzel 
a Szabad'ium 1042 43 évi elő- 
adássorozata véget ért

ÖSSZTÁNC
• Katolikua legényegyletben 
vasárnap 1 ,6 ; 3/0

Honvédéi nk
Mai hurrát o hadigondozási 
bélyegek h a • e n a i a t á v u l

Credo gyülAs. A Mohácsi 
Credo Egyesület vasárnap, május 
2 án '/t12 órakor ia'tja rendes 
gyl ését a Ka otikus Legényegy
letben Előadó: Kötési /ótsef 
városi gimnáziumi tanár.

— Kitintltle. A Kormányzó 
a m kir. miniszterelnök előter- 
jesztésére megengedte, hogy 
Linder Ernöiek, a Dunán'úl fő 
szerkesztőjének a magyar sajtó 
szolgálatában szerzett érdemeiért 
elismerése tudtul adassek

ImptzáRS faltlmadísi kir- 
maaat. A fogadalmi temp'omböl 
indu't föllámadási körmenet a 
város katolikus társadalmának 
hatalmas megmozdulása volt 
Becslés szerint 3 4900 ember 
vett azon részt s nemcsak 14 
megével, hanem rendezettségé
vel, áhítatával impozáns volt A 
Széchenyi tér igen alkalmas a kü
lönböző alakulatok felfejlődésére 
és a körmenet uj útja rendezési 
szempontból is a lehető legjobb 
A fogadalmi templom pedig ha
talmas méreteivel valóban alkal
mas többezres tömeg befogadá
sára Dicára annak, hogy légol
talmi szempontból a belső kör
menet is fél 6 órakor indult, a 
zárdatemp'omból, valammt a 
püspökfemplomból indult kör
menetek is igen népesek voltak

Ltvtl jött messzi Oraar- 
■rszáitotl. Ment /dnos és Schnett 
Ovö’gv honvéd szeretettel kö- 
sző iIik hozzátartozóikat és is
merőseiket T postasz 222,71

Hegedűs /rizsééhonvéd minden 
mohácsinak szerelettel küldi üd 
vözle'ét Tábori postasz. 254 24

— Hírek az evaaiélikMt sir 
háZklZltg kóréhéi. A környék 
eva ,;é ikussagát is magába fog 
laló mohácsi evangélikus missziói 
egyházközség, szórványhíveivel 
együtt 457, jobbár* migyar anya
nyelvi egyháztagot számlál Ezek 
részére az elmu't évben, helyben 
és v déken 91 istentisztelet tar
tatott. 50 tanuló részesült rend
szere* hitoktatásban A szórvá
nyok gondozása 2376 km Ét 
megtételevei járt Varosunkban, 
mint evangélikus szórványköz
pontban az elmu't év során fel
épült az evangélikus templom, 
melynek munkálatai ez évben 
folytatódnak A templom építé
sére az elmúlt esztendőben több 
mint 10 000 pengő gyűlt egybe. 
Állami támogatáson kívül, alis- 
páni engedéllyel városunkba is 
folyt e célra gyűjtés, mely eddig 
1 600 pengőt eredményezett. 
Miután egyéb fon os közcélé 
gyűjtések folytán e gyűjtési 
akció az ősszel nem fejeződhetett 
be, máius hó foly* nán a még 
hátralevő utcákban fo ytatást 
nyer A kis egyházközségnek 
különben május hó végén nagy 
napjai lesznek, miután D. K**t 
Béla dunántúli evangélikus p*s 
pök, titkos tanácsos, — dr Pesthy 
Pál ny miniszter, egyházmzgyei 
fe ügye'ő é* Fábián Imre főes 
peres táisaságáaan — egyhár- 
látogatást végez a gyülekezetben

— Halálazás. Gulyás Ferenc 
életének 73 évében április hé 
2ö-án etauny:. l eme-eae 28 án 
volt nagy részvét mellett. Hilá át 
neje özv Gulyás Ferencné szil. 
Mérey Éva és kiteijedt rokonság 
gyászoják
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Sebesült katenák megven- 
íeielese. I 'elékes katonai pa- 
rsncsrokfág ezután csak a lég- 
kivéteesebb esttben ad engedélyt 
sebesült honvédek megvendége- 
lésére. A mai nehéz időkben 
ugyanis a jót össze kell egyez
tetni a hasznossal A kórházak
ban ápo't hcnvédeii k élelemmel 
bőségesen el vannak látva Kü
lön megvendége’ésük tehát feles
leges, sőt bizoiyos szempontból 
káros is, mert ezek a megveri- 
dégeiések sok esetben hátráltat
ták gyógyulási folyamatukat A 
nagyközönség sokkal nemeseb
ben cselekszik, ha mtgvtndége- 
lés helyett a jövőben pénzbeli 
adományt juttat el a Vöröske
reszthez, vagy természetbeni ado
mányt ad a honvédkő rházak 
pararcsnokságának, amelyek azt 
megfelelően használják fel.

Iparesok figyelmébe. Az 
ipar'estület értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülrek 
kiosztásra: Fodrászok részére
beretva és nosószappar. sütők 
részére mosószappan; férfi és 
nőiizabók részére cérna. Utalvá
nyok átvehetők sz ipartestület
nél

- fiatalkorúak gyógyüdültetése 
Az OTI az iáén is megrendezi 
s kéthetes ingyenes gyógyüdül- 
tetését azon biztosított tagok 
részére, akik 18. életévüket nem 
töltötték még be Jelentkezések 
május hó 5 ig. Bővebbet az OTI 
kirendeltségnél, Mohácson

Gazdakörnek bevezetése.
A közélelmezési hivatal közli, 
hogy minden szántófölddel ren 
delkező gazdálkodó pazdiköny- 
vet fog kapni Azok a szántó
iéi ö eltel rendelkező gazda kodók, 
akik 1043 évi május hó 31. nap
jáig gazdaköryvet nem kiptak, 
kötelesek a közélelmezési híva- 
iáitól gzzdakönyvet kérni. A 
gazdakönyv adatainak pontos 
kitöltése végett minden egyes 
gazdá kodénak április hó 30 és 
május hó 14 napja között a 
közélelmezési hivatalban kell 
jelentkezn e A gazdakönyvnek a 
beszotgá látási kötelesség teljesi 
lésére vonatkozó rovatait csak a 
beszclga tatolt termények vásár
lására feljogosított és igazolt 
személy töl heti ki. Ezek nevét, 
kinevezésük után a közélelme
zési h ivatal közölni foga. A 
gazdakönyvbe Leegyzett bár 
mely adatot csak a közélelmezési 
hivatal változtathatja meg. Ha a 
ga. dakönyv elvész a hivatal
másodlatot ábit ki A másodlatért 

20 P kiállítási díj jár, un t elő 
zetesen kell csekken befizetni

Védekezzünk baromfipestis 
ellen. Batpnyaban több helyütt 
Baromfi pestis fordu.t elő. A 
betegséget legtöbbször idegen 
helyről származó baromfival hur
colják be, ezért tanácsos az ide
gen helyről származó (pl. vásárolt) 
baromfit 14 na| on at tikü önitve 
tartani s csak hu egészségesnek 
bizonyul, akkor szabad a meglé
vők közé engedni Ha ptd'g 
levágják minden hulladékot (vér, 
toll, belek stb) ti kelt égetni. A 
tartási helyet pe ig forró lúggal 
kell kisuro ni, illetőleg friss 
mésztejjel bemeszelni. A vásárolt 
tojás is származhat beteg állat
tól és terjesztheti a betegséget, 
ezért a tojáshéját el kell egetni. 

A betegséget vagy annak gyanú
ját, eihul ást be kell jelenteni a 
hatóságnak.

— Honvédcsaládoké rt.
5 pengős adományok: Pavko- 
vts Mátyás, Leovits János, 
Gacza János, Légrádi János, 
Juhász Lukács, Ad er Miksáné, 
özv. Horváth Gyötgyné. Baucr 
János, Lantos György, Bankos 
Ferenc. Berger Sándor Szamos 
völgyi József, Rakó János, Vidák 
Mátyás, Kol'ár Mátyás, Schvve ler 
András, Szeles Sándor, Erdősi 
fi'és, özv. Ladi Jánosné, dr 
Flesch Ármin, Nágel János, Nágel 
Jánosné, Gelencsér János, Katii 
zsán Demeter, Kuli Mihály, 
Vetbánácz Ignác, Bajai Olló, 
Köveskuti Járos, Nándor József, 
Sebőn Mór, Kis Bélané, Ktrd etn 
Adám, Szajcsán István, Csal
lóközi Miklós, Bártfai Tivadar, 
Bártfai György, Szepessi László, 
Földvári Klót Id, Szabó Sándor, 
özv. Muszti Jenőn -, dr. Larger 
La,os, Dobszay Mátyás, Fischer 
Igácré, Bet cs'k Mátyás, Tadits 
Mihály, Auth József Bencsik 
Pál, Kaposvári József, Balazs H. 
József, 
József, Gadányi Arial, 
Mátyás, 
György, Herger Aranka, P- 
Lajos, 
Amal, 
Rezső, Molnár Éva, 
Bezerédy István, 
özv / 
Ödön, Németh 
és Ellendi, ifj 
Verőci Károly, 
Gyuláné, Dr 
Spul'er Mór, 
Barbély János, 
Ötvös Mihály, 
Rihmer Jznka,
Belyánszki Milán, Ruwald Lajos, 
üyurosovlcs 
János, 
Gyula, 
László, 
Adám,
Károly, Szegény legények, Stol 
lár Béla, Oömöri László, T. 
Szabó Ferenc, Tasi János, Húsz 
István, Linyák János, Pados 
József Bükös Ferenc, Topscher 
Magda, Milass'n Gyula, Szász 
Bé'a, Kész Józsa, Balaj'hy Vilma, 
Bckó György, Megyeri Mihály, 
Maros M klós, Weiniraut Bá int- 
né, Bárácz Antal, Boda László, 
özv. Schiller Györgyré, Szabó 
Járos, Kramnier Sándor, Vincsek 
József, Horváth József, Bállá 
Ferenc, Blurrmenreich Ferenc, 
Miszlang János, Kovács Károly, 
Tertmszky Gyu'a, Hahn János, 
özv. Kovács Sándorné, özv Sza 
hó Istvánné, Cs. Szabó István, 
Kiss Sándor, Lőrincz József é, 
özv. Erős Feret czné, Ifj. Krarn- 
mer Sándor, özv. Mátrai Béláré, 
Propszt Ferenc, Kiss Aurél, Pora 
János, Be'án János, Arno d Ernő,

Kálmán József, Vajda 
Heréb

Szűcs Mihály, Heréb 
~'orKányi 

Tcpálovics János. Stcidl 
Jörg Jáno?. Ke en en 

>, Ma óti Imre, 
Varga Lajcs, 

Angyal Gyulaié, Szeneitől

Weisz Ti da,

József, Kocsis
Reiner Ferenc,
özv i ?nner

Hadler O ó
Krajcár Károly,
Varga Katalin
Müller Karóim,

István, Belváiácz 
Vince József, A'rutz 
Rozmer József, Szeidl 
Balázs Miklós, Emmert 
Isztl Simon, Schwartz

Aranybeváltás

özv. Puskás Istvánné, Briglovics 
Imre, Id. DemLardt Rezsőné, 
Tompity József, Kálmán Sándor, 
Bognár János, Szabó János, 
Vastag István, Jankovics István, 
Wézán Szilárd, Lőrinc Júlia, 
Kovács József, Oáspár András, 
Tóth György, Harsányi Mátyás, 
Gorjánácz Mártonné Schleicher 
József, Dr Szivér Lajos, Hemrich 
Ottó, Pazaurek Ferenc, Róna 
Fülöp, Dick Mihály, Munkás 
Imréné, Czettl Istvánné, Kálmán 
István. Szabó Kálmán, Hell 
János, Németh József, Balázs 
Mihály, özv Szabó Gvörgyné, 
vitéz Kósza Istvánné, Seregélyi 
János, Vörös János Becker Lajos, 
Mamuzsits István, Schmidt And
rás, Kiss Sándor, Szrimácz 
Mátyás, Bugyinszki József.

(Folytatjuk.)

Knyakenyvi bejegyzések
1943 ápti is 23 tói április 30 tg

Születések: Stiegler Anna Vogl 
Bál nt, Keresztes Kálmán, Jelich 
Erzsébet, Kovács István, Horváth 
Mátyás.

Házasságkötések: Prokop Jó
zsef és Nagy Katalin, Szekszárdi 
János és Kubatov Mária, Páj 
János és Kolutá z Katalin, Mun 
kás Imre és Arnoid Erzsébet, 
Nyúl Sándor és Sárkány Erzsébet 

Halaiczások. Tasi Sándor 81 
éves, Sálközi Józsefné 23 éves. 
Staub János 20 éves, Gulyás 
Ferenc 77 éves, Pecsuvácz Ágnes 
j0 hónapos, Kádár Mihály 51 éves

Használja a
HflDIGOHOOZáSI

b * Iveget I

SPORT.
fiz MIÉ husvétvasárnap Bezdán- 

ba tánduit ki, ahol az ottani 
NB III csoportban szereplő helyi 
csapattal jats ott barátságos 
mérkőzést. Az eredmény 4 4 (1:1) 
volt Az MTE már 3.1 re is 
vezetett A játék általában ala 
csony sz nvonalon mozgot.

V ‘■arnap Mecsekszabolcson 
játszik baj 'oki mérkőzést az MTE.

Vasátnrp d. u 4 órakor a 
Gimnázium Mohácsi L E. levente- 
bojnoki mérkőzés kerül leját
szásra a sporttelepen

FelelÓBBzerkesstő:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Inptulajdonoi és kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR

Szőlőkarónak
való akácfa ELADÓ

a Schmidt téglagyárban.

FIGYELEK!! £üst beváltán

Órát,
TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat ei

PÁNCSITSNÁL
Mohács Újvárosháza.

------------------■»; o * -• -- ----------------

iriny-eiüst íksieit a legolcsóbban vehet

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek- 
Ugyanott a világhírű Tungsram égó, osillár, 
rádió és villanyszerelési anyag kapható.

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

a szerda 
heti piacon:

39 - p
26- p
24 50 P

29.— 31 - p
27- P
22 90 ?
9020 F

Ellsertés Arak;
145 kg. vagy nehezebb 1. r.
130 „ „ „ I.r.
115,, „ „ I.r.
100 „ „ „ I.r.
80 „ v. neh. sonkasüldő

145 „ vagy nehezebb II r.
145 „ kevesebb II r.

Ilit
205 P
2I1P
1 98 P
! 98 f
192 P
t ItP

FIGYELEM!
Tisztelettel értesítem Mohács 

város és vidéke ingatlantulajdo
nosait, hogy Mohácson. Bakács 
Utca 23. szám a att a Földmű 
velésügyi Minisztérium ergedé 
lyezésével

INGAILANFORGALMI
IRODAI

nyi'ottam.

Ingatlanok: föld, szőlő, ház 
vételét és eladását 
leggyorsabban bonyolítom le

Kérem a mélyentisztelt közön
ség szíves érdek ődesét és vagyok

hazafias tisztelettel 
STRÓBL JÁNOS 

ingatlan-közvetítő

Tcrnory utca
23. számú ház eladó.

Érdeklődni lehet ugyanott,

ELADÓ egy jókarban levő 

2ö0-es PÜCH motorkerékpár 
Vármegye utca 17 sz. alatt.

Eladó föld
A Munkás utcában levő 1300 , -51 
belsőség eladó, viszont a Ftisőmezcbt* 

szántót keresek megvételre.
Cím megtudható: dr Schmidt Mikiit 

ügyvédnél.

Személyautűfuvarozásl 
vállal HÚSZ ISTVÁN 

bérautófu varozrJ
Mohács. Telefón: 209

Bútorozott szoba
kütőn bejárattal, esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Szécheayi-tér 11

Telefoitelofizelok nevsou 
kapható 

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében.

Upc-zpL fegyvertartási engedi'!)'1 
vjókarban levő védést 
/•ff? veret er, flóbsrípu 
r /1 x í o / y és rtvolvtrik**' 

Bauer Károly 
vei- és fegyvtrktrtsk**9 

MOHÁCS.

Ölvöa Mihály Korsói u. 1. 1E- 

liáza el adó < 
valamint oldalkocsis motorkerékpár, * 

darab jégszekrény és bádogos 
szerszámok.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


