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Ki akar 
tökfilkó lenni? 

Évek óta tart a vita, milyen 
nótával ballagjon a középiskolát 

„elhagyó diók. Mert & Baltag már 
a ven diák-ót egyre kevesebben 
éneklik. 

Igaz, hogy az ifjúság — min
den ellenkező felfogás ellenére — 
a legreakciósabb tömege az em 
beriséghek, c^ak aro^z.érdeké
ben hajlandó újításra, a jó ér
dekében sokkal kevésbbé. A ma
gyar öntudatra ébredő része é-
vekkel ezelőtt harcot kezdett a 
„Ballag már a vén diák" ellen, 
azért, mert az egyik sora Így fo
gadkozik : „Filiszter leszek ma
gam is" s a filiszter szó „korlá
tolt nyárspolgárt" jelent, magyar 
diák tehát ezzel nem búcsúzhat. 
Különben is ez a dal eredetileg 
német főiskolás és nem középis
kolás búcsúzó volt, amint ezt az 
egyik zenei folyóiratunk közeli 
szamában olvastuk. Hogy ők fi-
ÜBZterek akarnak-e lenni vágy 
sem. s. hogy ezen a Bzón mft ér
tenek, az ő dolguk. Nálunk a 
filiszter szó „korlátolt nyárspol
gárt" jelent. Épeszű magyar diák 
nem akarhat filiszter lenni. 

ue ami a legérdekesebb, még 
megváltoztatott szöveggel sem 
érdemes énekelni ezt a dalocs
kát, mert a dallama is idegen. A 
művelt magyar ifjúságnak ugyan 
ismernie kell a külföldi értékes 
zenét, de mégiscsak szégyelniva-
ló, hogy végeredményben zenei
leg egészen értéktelen s ráadá
sul külföldi dallammal akarhat 
elköszönni az ifjúság még ebben 
az évben ls az iskolától való el
búcsúzás valóban ünnepélyes pil
lanatában. 

S mindezeknek tetejeként azt 
is tudomásul kell vennünk végre-
valahára, hogy itt még jámbor 
tradícióról sem lehet szó. A „Bal
lag már a vén diák" alig ötven 
éves a magyar iskolákban. Egy 
egészen könnyű fajsúlyú operett 
terjesztette el az első világhábo
rút megelőző években, tehát ép
pen azokban az évtizedekben, 
amikor a magyar öntudatot a 
rosszul asszimiláltak elég nagy 
tömege szép sikerrel altatgatta s 
amikor alig ismertük még az íga-^ 
zi magyar népzenét ^ 

Hát tessék. így Ír az egyik 
legelterjedtebb magyar'zenei fo
lyóirat ,•" 

De ajánl mindjárt a már elter
jedt búcsúzó dalok közül nem ls 
egyet Például: Elmegyek, elme-, 
gyek, hosszú útra megyek-:-:., 
azután Elmegyek, elmegyek, el 

L e s ú j t ó v é l e m é n y 

a m a i m a g y a r n ő r ő l 
Irt?: Máté-Törék Gyula 

Mindjárt az elejém kijelentem 
tárgyilagosan, lovagiasan, . az 
igazság mértékét tartva, hogy a 
magyar nőknek egy részére nem 
vonatkoznak *~ megállapításaim! 
Őket minden nemzeti elismerés 
és dlesér«^eg1imtí."'Kirögáéarm' 
csak azoknak szól, akiket tény
leg, valóban megillet. 

Milyen a modern magyar nő ? 
Felszínes, felületes, a magyar 

életformától teljesen elrugaszko
dott, nagyon önző. Életmódja na
gyon némzetköziés, világpolgári
as, mintha egy világbirodalom 
leányait akarná utánozni! Nagy
igényű! Ezt a típust éppúgy fel
lelhetjük Parisban. Londonbán, 
Newyorkban, Hollyvoodban, szer
te a - világon, mint Budapesten, 
Debrecenben, Szegeden stb. ör
dögi megrontó tervszerűséggel 
kiagyalt idegen életstílus és "di
vat diktatúra parancsának rab-
szíjára van láncolva! óh ne til
takozzunk ellene! Ez sajnos igen 
is így van és nem másképpen! 
Ez az tgazsggl MHidéz ffiajmibd-
inkább belopakodik magyar fal
vaink népe közé Is. 

Még-ámult világháborúban el
képzelhetetlen volt, hogy egy f i 
nom magyar hölgy festette volna 
arcát. Erkölcsileg összeférhetet
lennek tartotta. Ezt azt hiszem 
felesleges bővebben magyaráz
nom. Emlékszem, hogy egy tiszt 
bajtársammal szemléltük a pesti 
korzón a hölgyeket Egyszerre 
csak arra libbent egy festett ar
cú nő. Roppant szokatlanul fel
tűnő volt megjelenése. Egyönte
tűen úgy ítélkeztünk, hogy „no 
ez biztosan a Balkánról hozta ezt 
a civilizációs bélyeget!" így volt 
ez csupán 25 évvel ezelőtt. Ma 
azzal biztatják, nevelik a nők 
egymást hogy nem úrf asszony 
az, aki nem festi magát Nagy 
lényeg rejlik fenti összehasonlí
tásomban! 

Az önfestésre csak annyit. A 

világ legoagyobb festőművészei 
sem tudnak olyan természetesen 
lehéletszerűen finoman, életesen 
élethűen egy hamvas, pirosas, 
rózsaszínű női arcot, női ajkat 
ecsetükkel festve visszatükrözni^ 
hogy az ember csőköt szeretne 
lopni a festményre. Egy nőnek 
egészséges színét, nemes élethe
ve remek pírját vére látható lük
tetését semmiféle legmagasabb 
arcképfestői művészet sem bírja 
egészen teljesen, "tökéletesen 
visszavarázsolni, a néző szemébe 
lehelni. Az élet örök forrásaként 
í,z a Mindenható utánozhatatlan 
remekműve, szabadalma, patentje. 
Az ember csak kontár lehet e 
téren! Tehát a hölgyek is! . 

A legszebb, üdítő pirósítót 
ajánlom: vissza a természethez, 
a friss vízhez és friss- levegőhöz! 
Vissza a munkához! Mert az élet
szépséget, az élet pírját nem le
het gyártani és dobozokból tet
szés szerint adagolni. Erre szü
letni és kiérdemelni kell. A koz 
rretrka fejlett technikája ne akar-
jbn versenyt futni, sőt túlszár
nyalni Isten, remekét a terem
tést a természetet. Teljesen meö'-
dő, hiábavaló. A hamisítás soha 
sem lesz valóság. Ne éljünk mű, 
mesterséges, mesterkélt életet 
Térjünk meg az igazi útra: visz-
sza a természethez. Ha egy nem
zet női festik magukat, az szim
bolikus, jellemző, jelképes sok 
mindenre. A festett vüág nem 
igazi, hamisítatlan, valódi világ. 
Azt kell kérdeznem, miért festik 
magukat? Mi értelme, célja van 
a plrósltásnak ?!... Hisz nem szé
pít t Ellenkezőleg! Kificamodott 
Ízlésről nem beszélve. 

A finom női bőr áttetsző, szin
te tejszínű fehérségén átlátszó, 
a hamvas öszi barackhoz ha
sonló enyhe, előkelően, hajnali 
pírt, vagy egy szemérmetesen el
piruló nő pírját semmiféle . met
szett velencei tükör mellett el

lenőrzött pirosítás (vagy mint för
telmesen csúnya, hideglelősen 
rú t idegen szóval, facér fodrász 
módjára-sminkelés vagy rúzsc-
Iás) ezt a természetes, felülmúl
hatatlanul, hódítóan, megejtően 
szép pírt, á tulajdon élet színét 
semminemű mesterséges önpiro-
sltás sem tudja, szépen utánozni. 
Ezt a pírt élni kell a,saját vár
aikat életvagyonából, egészségé
ből. ' 

Ha valaki nem piros, vagy nem 
'eiegge"Hz t v neiű tetszik."-ueki™" 
halványsága, sápadtsága, úgy ke
zeltesse magát orvossal. Ami jobb, 
küzdje le vérszegénységét Táp
lálkozzék tudatosan és tervsze
rűen. A hazatért Erdélynek van-, 
nak csodálatos erejű,, vértadó, 
vastartalmú ásványvizei, melye
ket természetellenes orvosság he
lyett nagy élvezettel lehet inni. 
Tornásszon mindén felkeléskor a 
friss levegőn. Ki-a természet leg
nagyobb és legegészségesebb 
szépségápoló, kozmetikai intéze
tébe! 

Az arc festését „kikészítését" 
sem a szépségtan (esztétika), sem 
gyakorlati szempontból nem bí
rom ízlésesnek tartani, már csu
pán bezsírozott volta folytán is. 
Egyszer egy fürdőhelyen egy 
férjes asszony jött az udvarlójá-
val a sétányból, s az emberek 
szájról-szájra adták, hogy a férfi 
arcán a kifestett asszony csók
jainak nyoma volt látható. 

Fel kell vetnem azt a kérdést 
is, hogy egyáltalán szép-e a (lár
va) álarcszerÜ arcbőrszínesítés 
vagy a túlzott pirosítás? Semmi-
esetre sem szép. Olyan, mintha 
az illető finom, társaságbeli hölgy 
túlságosan sok szesz élvezetétől 
volna annyira felfokozottan piros. 
Nincs, mert nem lehet szebb a 
természetesnél! 

A körmök vérvörös ordító szín
nel való bezslrozását vagy fénye-
sitését még az arcfestésnél Is 
sokkal borzalmasabbnak tartom. 
Valahogy úgy vagyok ezzel, mint 
bolsevistaellenes férfi, mintha ez 
a kínszenvedés korunknak volna 
jellemző je lképe! . . . Mintha a. 
gyengébb nemnek tagjai ujjaikat 
embervérbe mártogatnák ember-
telenségük árulójaként 

is van vágyásom.... Elindultam 
i s k o l á m b ó l . . J a j de széles, jaj 
de hosszú a szegedi utca.... Ar
ról alul kéken beborult áz ég..., 
Nagyváradi kikötőben. .'.,ft kezde
tűeket. Még egy tréfásat ls ajánl: 
El kéne indulni, meg kén háza
sodni'. 

Ez az, mondja rá sok diák. 
Hát tessék is énekelni. Ha az 
eddigi ballagási formákba nem 

Illenek bele-ezek az újonnan a-
jánlott szép magyar dalok, tessék 
átalakítani -a kereteket! De ma 
filiszter nótával igazán a buta-

l«*ággal határos . elmaradottság s 
töfilkóság búcsúzhat csak. 

Maga Goethe mondja meg vé
leményét német létéré a Susz
terről (lásd Epigrammák és Xé
niák című most megjelent köte
tében, 107. lapon, Földessy Gyula 

fordításában): ~ 
Mi a filiszter? — kérdezi 

Goethe. A felelet: Egy üres bél 
s a végén Így sóhajt: Ments meg 
Isten ( t 1. a II liszt őrségtől). 

Ezek után remélhetőleg a kör-' 
nyéken nem akad iskola, mely
nek ifjúsága világcsúfságára akar 
lenni ezzel a mindenképpen rossz 
nótával. *•" ' - " . 

P. D. 
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A roppant fejlett, sőt túlzó, 
szélsőséges testápolás, mondhat-
nám a saját test egyeduralkodó 
imádatáról, nem akarok részle
tesebben beszélni. Délelőtt n-ig 
való fakvés, minden testi mun
kától való kímélés, citrom és sok 
íelburjánzott kúráról mindenki 
túlontúl sokat tud. Az Ilyesmi 
már a római világbirodalom rom
lására, és pusztulására vezetett! 
Teljesen megérdemelten igazsá
gosan ! Egy még mindig meg
csonkított, szegény, óriási terhe
ket hurcoló nemzet tagjai nem 
élhetnek Így! Nemzeti lelkiisme
retükre hallgatva 1 Nemzetünk ki
mondhatatlanul megsokszorozód
na erejében, ha a testápolásra 
eltékozolt Időnek 80e/o-át a nem
zeti lélek naggyánevelésére for
dítanák. Magyarország, hazánk 

' és. nemzetünk csodálatos virág
zásba borulna. Lépjünk az elva
kult egyéni úttól a felszabadftó 
ösvényre! 

A nő nem leket a nemzet 
csecse-becséje! 

Az asszonynak, az anyának 
sokkal fontosabb. történelmien 
sorsdöntő a hivatása! A nemzet 
zöme még nem döbbent erre 
eléggé!... A nemzet sorsa nyűg-
szik nőink értékességében... 

A nemzet éleltörvényel paran
csolják, hogy asszonyaink sza- | 
kjtsanak jelenlegi életmódjuk
kal, mely a filmeken, színdarab-
jilnlthfln.tAnchHn,dzessz nótáink
ban Öltözködésben, keresztneve
ik cllranciásltásában. no meg 
legelterjedtebb szörnyű színházi, 
film és társasági képes hetilap
jainkban árad felénk. Mintha fes
lett civilizációnk feloszlásban vol
na... Megnéztem múltkor egy
másután vagy 25 ilyen képes 
füzetet, hadd lássam, hogy mi 
történik ezekben a sajtótermé
kekben a nemzet ká rá ra? . . . 
Üresség! Üresség! ÜrességI "Po
gány testimádat. Hátborzongató 
személyi hízelgés. A hiúság ki
kiáltó dobogójának fülledt leve
gője terjengett felém, aki a dol
gok mélyébe és azok következ
ményeibe látok, r Majd elszédült 
magyar lelkem. Ez a magyar nők 
89° a-ónak szellemi eledele és 
Ilslw Ebből meríthet Izléstelen-
séget és teljes léleknélkülfséget. 
Ez legyen bét a mai magyar nők 
nemzeti társadalmi életkönyve ? 
Innen merítheti a nagymama ls 
a 14 éves unokájának való, szok
nyájának feltűnő túlrövidségét és 
kalapjának karrlkatúra kicsiny
ségét, meg miként kell cérnaszál 
soványságig kalodába kénysze
ríteni a testét s beteggé tenni 
önmagát örök törvénye a szép
nek : a rövid szoknya alacsonyít, 
a bosszú magasít előkelőbb, mél
tóságosabb, tehát Imponál óbb 
megjelenést kölcsönöz. A képet 
méltó keretbe állítja. 

A Idő pénz! Szépségműtermek
ben sorba ülnek (nem állnak) 
3—4 óra hosszat nőink, hogy 
20 P-ért természetellenes tartós 
hullámba rabszolgásitsák élő ko
ronájukat szép hajzatukat Fele
ségem, akivel az ország legma
gasabb helyein kellett volt állá
som folytán megjelennem, 21 évi 
házasságunk alatt soha sem volt 
fodrásznál s az sem otthonunk
ban. Fiatal zsellér leány ok már 
utánozzák az értelmiséget a fön
tiekben. 

Pár esztendeje feltűnt nekem 
a fővárosban, hogy milyen sok 
szőke nemet nőt látok. Egy ba
rátom azonban felvilágosított, 
hogy ezek magyarok, csak ép

pen megszűkültek. Levetették 
ékes, ősi magyar faji bélyegüket 
jellegzetességüket barna, vagy 
fekete hajukat.: Hát úri magyar
ságunk faji ismertető jeleit szó* 
gyeljük önmagunk és a világ 
e lő t t ? ! . . . Már ennyire süllyed
tünk? Fajunk elleni rút bűnnek 
kell megpecsételnem azt, hogy 
magyar- nőink- egy része talán 
divathóbortból magyar faji hova
tartozásukból kivetkőzve hajukat 
meghamisítva, északi fajúakként 
akarnak tetszelegni. Félre ne ér
tessék. Nagyon szépnek, nemes
nek tartom a szőke női hajat de 
csak akkor, ha az Örökölt saját 
tulajdon! De a barna és fekete 
haj fajtánk szépségeszménye s 
semmivel sem kevésbbé szép a 
szőkénél. 

Nagyon nőletlen, visszatetsző 
asszonyaink dohányzása. Magyar
ország, a világ legtöbb dohányt 
fogyasztó államai között a 4-ik 
helyen áll. Ez tragikus fajegész
ség szempontjából. 

A csámpásan csoszogó jampec 
dzsessz-zenét tartalmatlan tartal
mával a legegyszerűbb szövegű 
és legkeresetlenebb dallama, r é 
gi magyar szerelmi népdallal 
még csak összehasonlítani Is gya-
lázatoB felségsértés volna. Ez a 
zenevbona, az a zsivaj, minden 
Igaz magyar léleknek és Ízlésnek 
vadidegen, m egem észthetetlen. 
Romlatlan magyar fület annyira 
sérti hogy megveti. A mai ma-
g y a m ó k ~nagy részének -g r a 
nemzetközi udvari zenéje és tán
ca. Hova jutottunk? Hova? " 

Mit szóljunk arról, hogy fiatal 
házaspárjaink Cook Tall bárszek
rényt állítanak be amerikai italaik 
kotyvaaztására. Azelőtt meg volt 
magyar nedűink részére a ma
gyar pohárszék. 

Miben nyilvánul meg tehát nő
ink magyarsága? 

Alig valamiben! Magyarnyel
vük kiejtése, zenéje is ijesztően 
idegenbe válik. Egy Idegen fa] 
émelyítően édeskésen éneklő be
szédmodorát vették feli 

így kell-e ennek lenni ? Ez a 
helyes életmód?' Miért van~ez 
Így ? Szégyen-e magyarságunk 
nemes ismertetőjeleit magunkon 
viselni? Belefáradtunk vagy meg
untuk-e magyar faji mivoltunkat, 
hogy eldobáljuk nemzelf sajátos
ságainkat melyek tetejébe szép
ségesek, előkelőek! 

Ne tévesszük szemünk elől, 
hogy minden faji. népi jellegze
tességünk, szokásunk, hagyomá
nyunk magyar fennmaradásunk
nak egy-egy fontos fegyvere 

Ez a lassú, fokozatos elnemzet-
közlesedésre s végül nemzetünk 
egyetemes öngyilkosságára ve
zet! 

Jól jegyezzük meg magunk' 
nak! Nincs borzasztóbb, megve-
tenáöbb, iszonyúbb, mint ha egy 
ősi. nemes, szép, büszke nemzet 
hűtlen lesz Önmagához, rútul, 
csalárdul cserbenhagyja szülei
nek, elődeinek a legújabb sehon 
nai divatőrületnél, ihvatté bolynál 
sokkal szebb jellegzetességeit 

„ E g y k i s s e n k i " C e l l d ö m ö l k ö n 
A Magyar Királyi Államvasu

tak Sportrepülő Egyesülete cell
dömölki csoportja (röviden 
M A VERŐ) rendezésében 1944 
március hó 5-én, vasárnap dél
után a Griff szálló nagytermé
ben adta elő a szombathelyi máv. 
Haladás kultúregyesület nagy si
kerrel Bónyl Adorján .Egy kis 
senki" című vígjátékát . • 

A Haladás műkedvelői Kurucz 
Gyula máv. mérnök vezetésével^ 
Igen jót begyakorlott egy Dites. 
Lelkes gárda, amely a feladatot 
szívvel-lélekkel oldotta meg. 

Igaza volt a csoportvezetőnek 
Vas Béla fütőházfőnöknek, ami
kor erre a gárdára esett a vá
lasztása és lehozta őket Celldö
mölkre. A Haladás műkedvelői
nek bemutatkozása szépen sike
rü l t 

A csoportvezető meghívására 
lejött Celldömölkre Somogyvári 
Imre máv. üzletigazgató, ár Kund 
Jenő, Hajba Géza, Kerekes .Jó
zsef, dr Somkuthy Ferenc és Ká-
rászy Pál üzletvezetőségi osz
tályfőnök, továbbá Balogh István 
osztályfőnök-helyettes, akik meg
jelenésűkkel nagyban támogatták 
a MAVERO helyi csoport műkö
dését 

A sportrepülők meghívására 
megjelent Jándl Bernardin dö-
müiki apát dr Nemes Vazul r. 
kat plébános, Molltóriaz János 
ev. esperes. Szabó Károly or
szággyűlési képviselő, drHetthée-
sy Jenő főszolgabíró, dr Hor
váth István a Járásbíróság elnöke, 
Marton Alajos alezredes, a hely
beli méntelep par/incsnoka, dr 
Józsa László egyetemi magán
tanár, a celldömölki közkórház 
igazgatója, Celldömölk nagyköz
ség hivatalos vezetői, élükön Laj
tai Tivadar főjegyzővel. A cell

dömölki társadalom vezető egyé
niségei és Celldömölk községé
nek szine java. A hallgatóság a 
termet zsúfolásig megtöltötte. Há
rom darab-Jegy maradt meg még, 
az állóhely is mind elkelt. A fe
lülfizetésekkel együtt 1416 pengő 
és 50 fillér volt az összbevétel. 

Az előadás előtt a főrendező, 
csoportvezető Vas Béla fűtőház-
főnök üdvözölte a megjelent elő
kelőségeket és egyenként m i n . 
aen magyar testvérünket akik 
filléreikkel hozzájárultak az a-
nyagi, megjelenésükkel pedig 
az erkölcsi sikerhez, üdvözölte 
a Haladás gárdáját és sok sikert 
kívánt nekik. Majd röviden vá
zolta a magyar sportrepülő egye
sület célját. Megemlítette, hogy a 
repülés neveli az Ifjúságot olyan
ná, amilyennek a zajló életben 
kell lennie és hogy a sportrepülő 
egyesület a hadi repülő u tanké p-
zésnek egyik fő támasza. Kérte a 
megjelenteket hogy az egyesület 
nemes célját a jövőben ls támo
gassák. 

A jól sikerült előadás után a 
repülők a Haladás szereplőit meg
vendégelték. A Griff-szálló nagy
termében volt a közös asztal, a-
hol megjelent Somogyvári Imre 
üzletigazgató ls kíséretével és a 
helybeli társadalom vezető egyé
niségeiből sokan. A vendégség 
Igen jó hangulatban fejeződött be. 

E l a d ó 
egy t e l j é i é n ú j , n é p 

h á l ó s z o b a b u t o r 
k á r p i t o z o t t székekkel. 
C l m : a kiadóhivatalban. 

Talpra magyart — zúgott egykor 
Hős Petőfi szava.. 
És ma újra ébreszt a szó: 
Veszélyben a haza! 

Talpra magyar! — volt a jelszó 
És felkelt a nemzet, 
RabbUincset széjjelzúzott 
S szabadságot szerzett, • 

Jó. magyar kard, hősi lélek 
Vivta a csatákat. 
Értsd meg magyar, ma is így keli 
Védd meg szent hazádat! 

Tisztelettel emlegették 
Nevedet én népem, 
Ne engedd, hogy meggyalázzák, 
Most se érje szégyen! 

Állj a gátra s a szennyes ár 
Nem éri hazádat. 
Mert- leiben van hit, bátorság 
Megtartja évszázad! . 

Talpra magyar! Petőfivel 
Most is esküdj bátran, 
S nem fogsz élni magyar népem 
Soha szolgaságban / -

BERTALAN SÁNDOR • 

Kesergő szerelem 
(ovogy Irtauiikuioit fénykora) 

Csodálatos, hogy a mai világ
omlásban, amikor az emberi 
romlottság zsilipjei megnyílnak, 
a szellem Is utat tör "tiszta vá
gyainak. Soha ilyen „divatban" 
még nem voltak a világirodalom 
nagy értékel, mint éppen a má
sodik világháború ötödik évében, 
amikor kiadók egymással ver
sengve adják k i a világirodalom 
legmagasabb csúcsértékeit Ezek 
közé tartozik Racine: Berenice-
je is, 

Jean Racine a francia irodalöm 
fénykorának, a XVII. századnak 
legnagyobb tragikus költője volt 
Nevét mindmáig Shakespeare-é 
mellett emlegetik. Művészete el
lentétes pólusa a Shakespeare-
ének, de nem kisebb nála. Racine 
éppen olyan mélyen tudott leás
ni az emberi lélek — elsősorban 
a szerelmi szenvedély— mél 
ségeibe, mini Shakespeare. 

Tragédia alakjába öntött sze
relmi költeményei közt páratla
nul áll finomságával és elégikus 
bájával a Bereniee. Racine Jog
gal volt büszke arra, hogy egész 
meséjét egy római történetíró 
egyetlen mondatára alapította. A 
darabban csakugyan nem törté
nik egyéb, mint hogy két szerel
mes — Ti tus római császár és 
Berenice királynő — szive elle
nére elválik egymástól, mert a 
római törvény nem engedi, hogy 
egymáséi legyenek. Ennek a 
válásnak történetéből iett a fran
cia Irodalom legszebb elégiája, a 
világirodalom legköltőlbb legmeg
indítóbb drámai alkotásának e-
gyike. 

A kesergő szerelemnek ezt a 
halhatatlan énekét Benedek Mar
cell fordította az eredetihez hí
ven ragaszkodó párrímes versek
ben, alkalmazkodva a francia 
klasszikusok válogatott szókin
cséhez. A kötet végén tanulmány
ban foglalkozik Racine életével 
és költészetével s a Racine-toT-
dltás problémáival. 

A könyv tökéletes blbUofilki-
adásban Jelent meg, Szalay La
jos gyönyörű, stílusos lllusztráci-

A kiadót, az , UJ Idők-et csak 
dicséret illeti ezért a kötetért la <-
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K ö z e l l á t á s i t u d n i v a l ó k ! 

Egy kilógramm tolásért 
tiz búzaegység jár 

A közellátásügyi miniszter leg
újabb rendeletében 25%-kal fel
emelte a tojás búzapont értékét, 
ez tehát azt Jelenti, hogy a ter
melőnek 1 kg tojás beszolgálta
tása esetén 10 búzaegységet Ír
nak jóvá a hatóságok. A pont
egység felemelése módot nyújt H 
gazdáknak arra, hogy a szabad-
választású termények csoportjába 
előirt búzaegység számaikat a 
tojás beszolgáltatásával nagyobb 
mértékben csökkentsék. 

Mezőgazdasági munkás
bakancsok ú] árai 

A közellátásügyi minisztérium 
a mostani akció során kiosztásra 
kerülő mezőgazdasági munkás
bakancsok fogyasztói árát a kö
vetkezőkben állapította meg: 

; Zsíros (vlkszes) háthasltás fel
sőrésszel, kruppon talppal, fej vá
szon béléssel, kéregbasltással bé
lelve 50 50 pengő. Fekete, zsíros 
tehénbőr - felsőrésszel, kruppon 
talppal, kéreg sajátjával bélelve 
5(1.50 pengő. Vízhatlan (durábel) 
sertésbőr felsőrésszel, végig kro
mos sertésbőrrel bélelve, krup
pon talppal 57 pengő-. Zsíros ser
tésbőr felsőrésszel, végig krómos 
sertésbőrrel bélelve, krupon talp
pal 58.70" pengő. Barna, Zsíros 
(vlkszos) tehénbőr felsőrésszel, 
kruppon talppal, kéreg sajátjával 
bélelve 62.20 pengő. Az előállító 
gyár, vagy Iparos köteles a fen
tlek szerint megállapított árakat 
a bakancsok talpába belevésni. 
A talpba vésett árakon felül sem
miféle más költség nem követel
hető. 

Nem adnak sertésvágási 
pótengedélyt 

Magánfogyasztásra a rendelet 
szerint a háztartáshoz tartozó 
minden négy egy éven felüli 
személy után, aki zslrjegyjogo-
sultságáról (hatósági zsirellátás
ban való részesedéséről) egy év
re "le mondott, egy-egy sertésre 
kell vágási engedélyt kiadni. 

E rendelkezés ellenére több 
nyilvántartó hatóság rendelkezést 
kér arra nézve, hogy magánfo
gyasztás céljára adható-e 4—4 
személyenként 2 sertésre is vá
gási engedély, azzal a feltétellel, 
hogy az engedélyes a második 
sertésből kitermelhető összes fe
hérárut (zsírt -és szalonnát) be 
szolgáltatni köteles. 

Sertésvágási engedély kizáró
lag a 127 200/1943. K. M. számú 
rendeletnek megfelelően adható 
ki, tehát magánfogyasztás céljára 
sertésvágási pót-engedély sem 
szántóföldi gazdasággal rendel
kező gazdálkodó, sem szántóföldi 
gazdasággal nem rendelkező hiz
laló vagy hlzlaltató részére nem 
adható még akkor sem, ha a ké
relmező magát a második sertés
ből kitermelhető összes zsiradék 
beszolgáltatására kötelezné. 

Rövidesen megkezdik 
. a rézgállcutalványok 

kiosztását 
A földmüvelésügyi miniszter a 

szőlősgazdák részére biztosított 
rézgálic, feketegálic és rézmész-
por beváltásra Jogosító utalványo
kat a hegyközségek és hegyköz
ségi tanácsok, Illetve, ahol ezek 
még nincsenek megalakítva, a 
főszolgabírók és polgármesterek 

részére megküldött. Az említett 
hatóságok és szervek a közeli 
napokban kezdik meg az utal
ványoknak az egyes szőlőbirto
kosok részére történő kiosztását. 

Üszők és üszöborjuk 
levágást tilalma 

Közhírré teszi a közellátási hi
vatal, hogy folyó évi február hó 
2-től 8 napnál idősebb és két 
évesnél fiatalabb üszőt és üsző
borjút levágni nem szabad. 

Margarin kiutalás 
Közhírré teszi a közellátási hi

vatal, hogy a hatósági zsírjegy 
március havi 10 és 12-es számú 
szelvényeire a Hangya főüzlet-
ben 10 dkg margarint szolgáltat
nak kl. A húsl párosok -csak a 11 
és 13 as számú szelvényekre ad
hatnak zsírt 

Március elsejétől emeke-
dett a kenyér- és takar
mánygabona átvételi ára 

Március elsejétől kezdve a köz
ellátási miniszter mu.lt évi termés-
rendelete értelmében a kenyer
es takarmánygabona átvételi ára 
raktározás, kezelés, kamattérí
tés és biztosítás fejében márclus-
15-ig további 25 fillérrel emelke-

az eredeti termelői árak figye
lembe vételével ebben a félhó
napban a szokványminőségű á-
ruknál a következő átvételi árak 
lépnek érvénybe: búza 4325, 
rozs. 40-25, kétszeres 40-25, ta
karmányárpa 3925, sörárpa4325, 
zab 4325, köles 4325,- hajdina 
4325 pengő 100 kg-ént az ország 
valamennyi fejadó állomásán. A 
kukorica átvételi ára március 1-
től 31-lg a következő lesz.: csö
vesen 25.70, morzsolt állapotban 
34 pengő. 

Második mozgó 
Sárvárott—— 

Azokban a körökben, amelyek
ben a filmektől művészetet is 
várnak, nagy örömmel vették 
tudomásul, hogy vitéz Német 
Gyula sárvári nyugdíjas útmester 
beadta kérvényét Illetékes helye
ken a második hangos mozgó 
engedélye érdekében. Közismer
tek azok a panaszok, amikkel 
illették a meglévő mozgót, s e-
zek a panaszok, többé-kevésbé 
mindenütt azonosok, 8 ezeknek 
csak részben a mozi tulajdonosok 
az okai. Kevés a jó film, erről 
panaszkodnak azok, akik művé
szi értékű magyar filmeket sze
retnének látni. Igaz, hogy ennek 
részben az az oka, hogy a ma
gyar filmgyártók sem művészi 
értékű filmeket gyártanak, de 
más részben az Is Igaz, hogy a 
meglévő mozgó talán éppen a 
konkurrencia hiánya miatt nem 
nagyon igyekezik a valóban ér
tékes, bar nem mindig kassza-
sikert Jelentő filmeket bemutatni. 
Az ls igaz ugyan, hogy annaki
dején a Jud Süss leboza Lalához 
társadalmi megmozdulásra volt 
szükség, pedig még másnap, hét
főn is egész nap vetíteni kellett 

A közönség csak nyer a máso
dik mozgóval : remélhetőleg egy
mást a ló filmek hozatalában 
fogják túlszárnyalni • nem meg
fordítva. 

F*lűlfizetéf4>k 
A celldömölki evang. Ifjúsági 

Egyesület által 1944 tebr. 22-én 
rendezett .Farsangi Esten" a 
következő felülfizetések történ
teit: -

Szabó Jánosné 50 P. sághegyl 
Bazaltbánya 30 P, Lajtay Tiva
dar 10 P. Kenesey lstvánné, 
Nagy Imre, Rács Imre, Kurányl 
Kálmánná 5—6 P, Koczor Dánlel 
4 P, Ambrus József, Szabó Jenő 
2—2 P. Felulüzetések elmén 
összesen 14718 P folyt be. Itt 
hlrlapllag 118 P-t nyugtázunk. A 
fennmaradó 2918 P apróbb össze
gekben folyt be, névBzerlnt nyug
tázni nem tudjuk. 

Ezúton mondunk háláa köszö
netet összes kedves vendégeink
nek, támogatóinknak, akik meg
jelenésükkel, valamint anyagi se
gítségükkel ifjúságunk munkáját 
támogatták. Az Ifjúsági Egyesület 
Vezetősége. • 

k g a z d a k ö z ö n s é g e t 
é r d e k l i 

Újszerű növények elmen most 
mégjelent értékes tartalmú könyv 
a legfontosabb agrárproblémá
nak, a takarmány többtermelés
nek kérdésével foglalkozó 3 ta
nulmányt tartalmaz: A takar-
máriymályva és termesztése el
men dr Berzsenyi Janosits Lúsz-

dik métermázsánként, úgyhogy ió m. klr. klaérle^Qgyr fóadjunk-
tus, ezen nagyjelentőségű takar
mánynövény termesztését Írja 
meg minden gazda számára ért
hető alapossággal. Gyapotterme
lés elmen Nagylaki Károly oki. 
kertész tanulmánya ismerteti e 

Fizessen elő lapunkra! 
rendkívüli fontosságú és nemcsak 
a hadi-, de a békegazdálkodás
bán is csaknem pótolhatatlan nö
vénynek a termesztését és a ter
mesztésre vonatkozó kísérlete
ket Confrey évelő sertéstakar-
mány elmen Kazár Imre ismer
teti ezt az allatok által kedvelt 
igénytelen és minden talajon ter
meszthető takarmányt. A takar-' 
mányhfányon segíteni nemcsak 
minden gazda és gazdaság érde
ke, de honvédelmi érdek Is. A 
könyv ára 480 P. Kapható min
den könyvkereskedésben és Pau-
lovits Imre könyvnyomdájában, 
Budapest, VII., Nydr-u. 6. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, akik elhunyt d ráun. Jó leljem • 

Kiss Sándor 
temetésén résztvettek, ravatalára koszorút, csokrot helyeztek, vagy bánatomat bármilyen módon enyhítettek, ezúton Ls a legőszintébb köszönetemet fejezem ki. 

özv. Kiss Sándorné 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon Jó rokonoknak, ismerősöknek és jóbarátoknak. akik szeretett térjem, illetve édesapánk 

Rosta Ferenc temetésén részt ve ttek. ravataléra koszorút vapT csokrot helyeztek, ezzel mély fájdalmunkat enyhíteni Ifryekextek, ezúton is hálás 
Rosta Ferencné ós 

gyermekei. 

I ! I I ! ! K 
— Igazságügyi k inevezés . A 

Kormányzó Ur őfőméltósága, az 
Igazságügymlníszter előterjeszté
sére, dr Horváth László celldö
mölki kir. jarásblrósági elnökit 
a veszprémi kir. törvényesekhez 
tanácselnökké nevezte ki. Dr Hor
váth László nemrég került a cell
dömölki járásbíróság élére. Ha
vid itt léte, működése alatt nagy 
népszerűségre tett szert, nemcsak 
Jogkörökben, hanem a társadalmi 
életben is módfelett becsülték éa 
szerették. Távozását őszintén saj
náljuk. Utódja kinevezéséről még 
nem történt Intézkedés. 

— Kineve l t ék aa új szom
bathelyi püspököt . XII. Pápa 
őszentsége Kovács Sándor kecs
keméti apát-plébánost nevezte k i 
szombathelyi megyéspüspöknek. 
Püspökké azentelésének. vala
mint beiktatásának időpontját 
még nem aHupH/ittav meg. 

— Püspöki kinevezések. A B 
Osservatore Románo március 7-L 
kedd esti száma közli, hogy Xn. 
Plus pápa őszentsége veszprémi 
püspökké Mindazenty József pá
pai prelátus, c. apát, zalaeger
szegi plébánost, mfg csanádi püs
pökké Hamvas Endre esztergomi 
protonotárlus, kanonok, budapesti 
érseki általános helytartőt leg
kegyelmesebben kinevezni mél
tóztatott: 7 '• 
. — Halálozások. Huszár Kál

mánná sz. Máthé Irma, Huszár 
Kálmán máv. műszaki tiszt hit
hitvese .25 évét korában t é r i 
február 28-án váratlanul elhunyt 
Március 1-én temették Jánoshá
zán nagy részvét mellett. Férje, 
kisgyermeke és kiterjedt rokon
sága gyászolják. — Kosta Ferenc 
fuvaros 70 éves.korában hosz-
szas szenvedés után elhunyt 
Kedden délután temették nagy 
részvét mellett özvegye, gyer
mekei valamint kiterjedt rokon
sága gyászolják. — Móritt Ká
roly celldömölki dohányárué f. 
hó 8-án elhunyt. Temetése pén
teken délután volt nagy léastét 
mellett Felesége, gyermeke-
kiterjedt rokonsága gyászolják. 

— Évzáró vizsgálatok a cell
dömölki m.klr . téli gazdasági 
Iskolában. Az elméleti félév le
telt. A tanulók vizsgáznak éa bú
csúznak Az alsó évesek folyó 
hó 10-én, pénteken éá 11-én. 
szombaton vizsgáztak. -A felső 
évesek nyilvános vizsgája már
cius 14-én délelőtt 10 órakor kez
dődik az iskola nagytermében. 
Előzőleg reggel 8 órakor hála
ndó Istentiszteletek lesznek fele
kezetek szerint 

— Március 15-lki emlékün
nep. Celldömölk nagyközség te-
kolánkivüli népművelési bizott
sága a magyar szabadság emlék
ünnepét f. hó 15-én, szerdán d.u. 
4 órakor tartja meg a Griff szál
ló nagytermében, ahová a belé
pés díjtalan és mindenkit szere
tettel hív és vár az Iskolánkivüli 
népművelési bizottság. Műsor: 
Hiszekegy, közének. Nemzeti dal, 
szavalja Márkus László levente. 
Onnepl beszédet mond: Molltó-
rlsz János evangélikus esperes 
Rákosi Zoltán: „Széchenyi em
léke él" c. költeményét szavalja 
Szabó Irén IV.. o. polg. isk. tanu
ló. Himnusz, közének. 

— Állandósítás. A szombat
helyi üzletvezetóség Kiss Sándor 
fűtőház! értesítőt éa Rattvasnri 
József fütőházi váltózkezelőt ál
landósította. 

http://mu.lt
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- Fe l t é t e l 
ranbalbetyi uxlervezetőseg Nagy 

Erzsébet, Mi " . Zeleny Erzsébet, Márkus 
Rozália, Pethő Magdolna és Sza
bd Ilonka munkaszolgálatos ke
zelőnőket órabéres kezelőnőknek 
felvette. 

— Koszorú megváltás. Id. Mó
ri tz 'Károly temetése alkalmával 
a celldömölki Evangélikus Ifjú
sági Egyesület 40 P-t küldött a 
győri evangélikus Szeretethez 
nadiárvái részére koszorú megvál
tás elmén: 

— Értesítés. Értesítjük a mé
lyen tisztelt tagtársainkat, hogy a 
Celldömölki MÁV Temetkezési 
Segélyegylet-1044. év március hó 
19-én délután 4 órakor tartja a 
rendes évi közgyűlését Tekintet
tel a tárgysorozat fontosságára 
és egyesületünk anyagi érdekeire 
kérjük' tagtársainkat, minél ra-
gyobb számban részt venni szí
veskedjenek, hogy a gyűlés ha
tározatképes legyen. A'vezető-
•ég. 

—- NAvénynemesítő tanfo
lyam záróvizsgája Köcskön. 
A köcskl növénynem esi tő tanfo
lyam váróvizsgáját a hófúvás 
miatt t. hó 12-ére halasztották. 
A záróvizsgán Keméndy József 
m. kir. gazdasági felügyelő, a m. 
kir. földművelésügyi minisztérium 
nővénynemesltő főosztályának ki
küldötte fog elnökölni. A tanfo
lyam vezetője Relszig Imre gaz-

" d&sagf Telflgyélő. részi vész'azon 
Kendik László m. kir. gaz

dasági felügyelő.a vármegyei 
gazdasági felügyelőség helyettes 
vezetője Is. 

— Halászati tilalom elren 
delése . A földművelésügyi mi
nisztérium 162.000/1944. számú 
rendelettel a nvilt vizeken az ál
talános halászati tilalom Idejét a 
halállomány védelme érdekében 
a tavalyihoz hasonlóan május 
hónapban 31 napban állapította 
meg. A Balatonon az üzemterv
szerű tilalom a világhírű fogas 
ivásának védelme érdekében áp
rilis hóban lesz. Ezenkívül a 
ponty állományának növelése 
céljából május_hóban sem sza
bad hálóval pontyot fogni. _ 

— Cincognak az egerek. Vi
dékünk falvait tömegesen ellep
ték az egerek. A lakosság alig 
tud védekezni ellenük. Az oko
zott károk a házaknál máris na
gyok. Ennek legfőbb oka a macs
kahiány Ezek ugyanis részben a 
mérgezett egerektől pusztultak el, 
életrevalóbbját pedig éretlen su
hancok fogdossák össze. Miért? 
Hogy bőrük 5—10 P-ért a bőrös 
zsidók zsákjába vándoroljon. Las
sacskán ritka látványosság lesz 
nálunk a macska, mert bizony 
már hírmondó is alig van belő
lük. 

— Ez aztán a „csodaóra" 
Németországban. 25 évig tartó 
fáradhatatlan munka után a 
Grácz-Eggenbergben élő 77 éves 
L. Bartonfezeknek sikerült egy 
világórát készítenie. Az óra 270 
méter magas, 240 méter széles, 
80 cm mély. Ez az ingaóra e-
gyedülálló az egészvilágon, mer-
az óraművet 540 kerék és 8 ru
gó hajtja, továbbá 88 számlappal 
rendelkezik. A különböző telje
sítményeken kívül amit ez az 
óra végez, többek között meg
említendő, hogy számlapjáról az 
állandó időponthoz kötött ün
nepek, a nap és holdfogyatkozá
sok stb. is leolvashatók. 

— Vasutasok Ügyeimébe. Az 
állomásfőnökség ezúton hívja fel 
a tényleges és nyugdíjas vasuta
sokat, hogy akik,magukat gyógy
fürdőbe kívánják beutaltatni, ez-
irányn kérelmeiket, "kérvényüket 
március hó 31-ig az állomásfő
nökség kezelőirodájába adják be, 
mert a később beadott kérvénye
ket nem' veszik figyelembe. 

— Névmagyarosítások. Bres-
kovlcs Jószef utűr Berke névre, 
Rozonic* Mária Rózsavölgyi-re 
magyarosította nevét 

Szombaton este 7 órakor és va
sárnap, délután ~4 és este 7 órakor 
a „GrÍfr"-szAlló nagytermében 

okvetlen nézze meg 
T I H A N Y I . 

mester és társulata 
csoda revüjét 

Hird«s«n lapunkbon! 

— 3 mázsa só és 3 mázsa 
liszt került kéz re Miksa váron. 
A drávamagyaródí bármashatár-
szögben a batárvadászok egy hat 
fiatal emberből álló . társaságot 
fogtak el, amint éppen hatalmas 
zsákokkal Horvátország felé igye
keztek. Azonnal feltartóztatták a 
hattagú fiatalkorú társaságot és 
a miksavári laktanyába kisérték, 
ahol tíderütt hö^'?"m^2sa""8Őt 
és 3 mázsa lisztet akartak át
csempészni Horvátországba A 
szállítmányt elkobozták, a fiatal 
emberek ellen pedig megindult 
az eljárás. 

— Vendégszónok a'' sárvári 
reformárus gyülekezetben. Az el
múlt vasárnapon Czirják István 
evangélizátor látogatta meg 
sárvári református gyülekezetet 
s két napot töltöttel Krisztus 
szolgálatában. 
• — Sárvári cukorgyár mű
kedvelő gárdáját meg kell dl 
csérnünk. TJgy hírlik ugyanis, 
hogy Kerecsendl Kiss Márton hí
res daraját az „EIsŐ"-t - szándé
konlak előadni. Nagy dolgokban 
akarni is elég — mondja a latin 
közmondás, s mégha nem sike
rülne is tervüket megvalósítani, 
még akkor ls elismerés illeti 
őket azért, mert nem valami ol
csó, röhögtető bohózatra, vagy 
operettre gondoltak, hanem híven 
a tiszta irodalmi és művészi 
szempontokhoz, komoly, mii vé
szi darabra gondoltak. A magunk 
részéről kívánjuk, hogy tervüket 
minél hamarább valóra válthas-
sák. 

— Ujabb csodálatos gyógyu
lás Székesfehérváron. Hivata
los jelentés szerint a székesfe
hérvári Kaszap István sírjánál 
újabb csodálatos gyógyulás tör
tént. Nagy Géza kaposvári néma 
bolgár, aki hosszabb ideje szen
vedett a betegségben, négy na
pig tartózkodott Kaszap sírjánál. 
A negyedik napon egyszerre 
csak felemelkedett a néma bol« 
gár és 'o'eszélnl'kez'de'tt Egyházi 
körökben —megkezdték' az ügy 
egyházi kivizsgálását, mivel or
vosi vélemény szerint, a tudo
mány érthetetlenül áll a gyógyu
lással szemben. 

Nyulbőrt, szőrmét, 
tollat 

legmagasabb áron 
"vesz 

— Március 15-én hazafias 
Istentisztelet lesz Sárvárott az 
evangélikus templomban délelőtt 
9 órakor. Ugyancsak 9-kor lesz 
a református templomban is. 

— Vitéz Oszolányl Kornél 
lovag 1200 pengőt gyűjtött egy 
b ad lárvának. Mult vasárnap 
nagyszabású estet rendezett a 
kanizsai Mária Kongregáció, a-
melyen beszédet mondott vitéz 
Oszolányl Kornél lovag Is, aki 
köztudomásúan az mellett, hogy 
kiváló katona és hithű katholikus, 
kiváló mestere a szónak ls. Mint 
az ünnepség szónoka, beszéde 
után kezébe vette katona csákó
ját és azonnal végiggyüjtötte a 
termet a kongregáció kis. hadi-
árvája javára. A meglepő aktus 
közel 1200 pengőt hozott egyet
len gyűjtés utján a kis hadiár
vának. -

— Március 15-lkl ünnepség, 
lesz a sárvári evangélikus isko
lában este 6 órai kezdettel. A 
gazdag műsoron, sok dal és érté
kes költemények is szerepelnek. 
.Mi t kíván a magyar nép" címen 
előadást tart Szíj Rezső reformá
tus lelkész. 

a Tud s»a»i 
. Ttti l , Kiről, 

UMáRa: lillliia I I . U Oraket. 
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Bölcsőtől a koporsóig 
Születés: !lenes László és Nagy 

Rozália házasságából Hú, Dorcsl 
Lajos és Kiniczky Erzsébet há
zasságából fiú, Backl János (Za-
lagalsa) és Hegedűs Kornélia há
zasságából fiú született. 

Házassúg: Boros Vilmos és 
Szabó .Jolán házasságot kötöttek. 

Halálozás: Kövest István 56 
éves, Horváth Erzsébet 16 napos, 
Horváth Anna 16 napos, Kiss 
Sándor vendéglős 60 éves és Ve-
lekey István 84 éves korában 
halt meg. 

— Altiszti kinevezések. A 
m. kir Igazságűgymlnlszter Sze
restei László alsósági, Németh 
János ostftyasszonyfai lakosokat 
a I I . osztályú altisztek csoport
jában letartóztató Intézeti örökké 
nevezte ki . . 

— Házhelylgénylők figyel
mébe. Értesíti az elöljáróság azt 
a 87 házhelyigénylót, .akiknek 
Igényjogosullsága ' megállapítást 
nyert és akiket névszerlnt Is 
megidéz, hogy március hó 25-én 
délelőtt Vil2 órakor a község
háza tanácstermében Szabó Ká
roly országgyűlési képviselő úr 
közreműködésével értekezlet 
lesz, amikor is nyilatkozniuk kell, 
hogy a dr Berzsenyi Adám féle 
birtokból kivánják-e a házhely 
kiosztását vagy sem. 

(. \ / I) \ R <>\ VI 
Rovatvezetfl: a celldömölki 
m. k i r . té l i gazdasági iskola. 

Észlelési adatok-
Március 2 — Március 8 

Átlagos hőmérséklet: * 
maximális: - í 

—5-- " "" 
3 mm - v . 

minimális 
Csapadék 
hófúvás 
Szélirány: É. K. 

M á k - t e r m e l é s 
- '(Második folytatás) 

Kikelet korai volt, tehát volt 
Időnk a porbanyltásra. Porha-
nyltást fagerenderyű ekével, kor
mánylemez nélkül végeztük. így 
talajunkat 20-25 cm mélyen for
gatás nélkül megpörhanyítottuk. 
De ez sokszor a késel tavasz 
miatt nem vihető keresztül. A 
gyakorlat azt mutatja, inkább se
kélyebben munkált talajba ves
sünk, mint beteket várjunk a 
mély porban v i t t ra . Vetését feb
ruár 15 é s március 15 között ok
vetlen elvégezzük, ha a talaj 
megszikkadt. Ml. március 4-én 
vetettünk Vetését 40 cm távol
ságra szántóföldön vetőgéppel, 
házi kertben kézi vetőgéppél, 
vagy üvegből végezzük, melynek 
száján- akkonr-jukat bazyonk," 
hogy a mag kifolyhassak. Ügyel
jünk, hogy sok magot ne vessünk 
mert az egyezés így nagyon las-

Legjobb iTi-2 kg magot vet
ni.de ezt egyenletesen elvetni nem 
lehet azért 1 rész mákhoz 3 rész 
homokot keverünk. Ha homok nem 
volna, jó a durva korpa, vagy 
kőszénsalak. Gyomos talajon ken
dermagot vagy árpát keverünk _ 
a maghoz, mely hamar kikel és 
megmutatja a sorokat. A magot 
igyekezzünk rainnél jobban -a 
talajhoz rögzíteni, hogy.egyenle
tes legyen a kelés. 

Ápolása: sarabolás, ahol na
gyon sűrűnkéit kitépjük ritkább
ra. Egyezést a könyvek szerint 
15-20-cm-re, -de én jobbnak hP 
tom 25-30 cm növénytávolságra, 
mért a mák nagyon sok fejet 
hoz, ha van helye, pl nálunk 
volt egy 29 fejes máktönk Is. Az 
egyezést azonnal végezzük, mj-
helyt az első 2 levél kifejlődött 
Az elkésett egyezésnél pedig a 
megnyúlt sárga, életképtelen 
növény csak- egy-két bét alatt 
kezd fejlődni és ez meglátszik 
rajta a fejlődésben mindig. Ren
des-időbeli egyezésnél a hara
goszöld, egészséges, zömök no-
vényke mindjárt erőteljesebben 
fejlődik, a termésre pedig döntő 
hatással van. Egyezés után a 
sorok közét jól felkapáljuk, 
ügyelve, hogy a növénvekhez 
közel ne vágjunk. Ha a növény 
már nagy. sekélyen szabad ka
pálni, mert a gyökerek átszőtték 
a talajt Ml a kapálásokat pianett 
tolókapával.végeztük, kivéve az 
egyezés utánit z'•-'" 

A máknak virágzásban "nagy.- ' 
ellensége a mákbogár és a inák-
gubacslégy. Ellenük 100 százalé
kos biztos védekezés a bogarak 
összeszedése. Más ellensége 
nincs. Megpróbálhatjuk tavasszal 
otajozatlan mésznftrogén - kiszó
rásával, melytói diclanamld, cián
gázhoz hasonló gaz keletkezik 
és a gáz az álcákat elpusztítja: 
Jelenleg azonban .mésznitrogént 
nem kapni. 

-* . (Folytatjuk) 


