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a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

22. szám. XIII. évfolyam. 1942. november 15.

Magyar és finn katonák levelei.
Amióta katonáink kinn vannak az orosz pusz

taságon, gyűjtögetem a címeiket és levelezünk. 
Végtelenül meghatott és meglepett, milyen nagy
ra értékelik katonáink, ha csak egy pár sort kap
nak itthonról a gyülekezetből. A templom megy 
ilyenkor utánuk, az Isten népének a közösségében 
érzik magukat és nagyon hálásak azért, hogy itthon 
nem szűnik meg az imádság értük. Minden kato
námnak küldtünk újszövetséget s-időnkint küldünk 
hol egy kinyomtatott prédikációt, hol egy-egy 
vallásos iratot, vagy újságot.

A visszhangokból adok közre néhányat.

31 éve nem vett úrvacsorát.

„Ma délelőtt bementem egy városba, mert a 
tábori lelkész előre megmondta, hogy úrvacsorát 
oszt. Egy volt mozihelyiségben tartották és bol
dog voltam, hogy úrvacsorával élhettem, mert kará
csony óta nem vettem. A kántor itt is ki lehetett 
más, mint őrmesterségem. Zongora is volt és azon 
játszottam. Ráfért volna egy kis hangolás. Ott volt 
a hadseregparancsnok és sok magasrangú tiszt. 
Ismerek kettőt, aki papfiú. Egy embert a szaka
szomból, aki 31 éve nem vett úrvacsorát, elhívtam 
magammal. Igaz, nehezen jött el, azt mondta: 
Konfirmációm óta nem úrvacsoráztam. Azt mond
tam neki: épp azért is el kell jönnie. Mikor vége 
volt, kérdeztem tőle, mit érzett, hogy annyi idő 
után úrvacsorát vett. Azt mondta, nem talál rá 
Szavakat, hogy kifejezze érzéseit. De mégis, kér
deztem. Mintha kő esett volna le a szivéről és 
mintha nyomás alól szabadult volna fel, azt mondta.“

„Egy nagyon jó baj társam elesett... “
„A Bibliának végtelenül megörültem. Hoz

tam pedig magammal, de már a második ütközet
ben tönkrement. Éppen a kórházban kaptam meg. 
Akkor értesítettek, hogy egy nagyon jó bajtársam 
elesett., és olyan jólesett fölnyitni a Bibliát. Éppen 
a Róm. 8-ná! nyitottam föl. 12-én erős támadá
sunk volt. Légnyomást kaptam és hátravittek. Szin
te niár az is csoda, hogy eddig még élek... Most 
már jól vagyok, beszélni még nem tudok, de re
mélem nemsokára minden rendbejön. Addig vissza
jöttem az első vonalba...“

„Nem jöhetett volna nagyobb ajándék..."
„Nem is tudom, milyen szavakkal kezdjem 

meg a levelemet azért a nagy ajándékért, mellyel 
engemet, úgyszintén a kint levő bajtársaimat a 
gyülekezet megajándékozott. Sohase jöhetett volna 
nagyobb ajándék, mint Istennek az igéje, melyet 
itten különösen nélkülöz az ember. Legalább ráé
rő időnkben szentelhetünk az Istennek egypár bol
dog percet. Sohasem felejtem el a múlt vasárnap 
látottakat. Itten, ebben az Istentől elidegenült 
országban 24 évi némaság után ismét szabadon 
keresztelhetett a nép az Istennek Igéjével. Bizony, 
nagy dolog ez itten." „Legyen azért nektek tudto- 
tokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Isten
nek ez'az idvezítése és ők meg is hallgatják."

„Az én nagyon szeretett templomom ..."
„Megszoktam már, hogy egymás után tegyem 

fölöslegessé a modern kor vívmányait. így történt, 
hogy előbb az órát dobtam sutba és napokban 
kezdtem számolni. Rá kellett viszont jönnöm, hogy
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a napok sem mondanak érdemlegeset s így került 
sor naptáram kiküszöbölésére. Kizárólag ez az oka 
annak, hogy ilyen soká késett ez a levelem, amely
nek már régen ott kellene lennie.

Bocsátassék meg nekem, hogy a szeretettel 
pötyögtetetí, gépírt sorok mellett mégis legjobban 
örültem annak a százszámra készült levélpapírnak, 
illetve borítéknak, amely az én nagyon szeretett 
templomomat ábrázolja. Ez az a hely, ahonnét csak 
örömet és megnyugvást kaptam. Nagyon ritkán 
jártam oda...

Szamárság volna most, ha különböző hang
zatos szólamokat írnék. Ehelyett szabadjon nagyon 
csendben megjegyeznem, hogy abban a rettentő sok 
bajban és nélkülözésben, amellyel szolgálatom 
együtt jár, ugyanaz a jó Isten segít meg engem, 
aki fel szokta keresni az én templomom bibliaóráit, 
imádságait és éreztetni szokta, hogy nem hagy el 
senkit a benne bízók közül...“
„Ezzel az igével hagytam otthon szüléimét, gyer

mekeimet és feleségemet..."
„... mielőtt a haza szólított volna, egyik 

prédikáció alatt hallottam ezt az igét: Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk? Ezzel az igével hagy
tam otthon szüléimét, gyermekeimet és feleségemet. 
És ezzel indultam ide és azóta cseng a fülemben. 
Lassan öt hónapja, hogy ezer veszedelemmel szem
ben harcolunk. Hogy milyen szükség volt erre az 
igére, azt csak az tudja aki itt van. Hogy mi az: 
Istenben bízni, hinni és vele lenni és mennyivel 
könnyebb az ittléte annak, aki vele van és Őbenne 
bízik, azt ilyen helyen lehet meglátni..."

„A megtérés még nem késő..."
„Mióta itt künn vagyok, úgy érzem, hogy 

lélekben teljesen megváltoztam. Most veszem ész
re, mennyire hiányzott az a lelki nevelés, melyet 
én, sajnos, eddig elmulasztottam, de talán a meg
térés még nem késő. Inkább szaporodjon az egy
ház egy megtért emberrel, mint egy új tékozlóval. 
Az itteni élet bizony elég küzdelmes és itt tanul
tam meg, hogy van egy felsöbbrendíi lény, aki gon
dunkat viseli.

** *
Nagyon fölkavart egy könyv. A Magyar-Finn 

Társaság kiadásában megjelent Virkkunen Paavo- 
nak „A harcoló finn hadsereg szelleme" című 
könyve. A szerző nem írta, hanem összegyüjötte 
ezt a könyvet finn katonák harctérről küldött leve
leiből. Felhívására, amit a sajtóban közrebocsá
tott, páratlanul gazdag anyag gyűlt egybe. Az 
összegyűjtött harctéri leveleket a finn hadilevéltár
ban őrzik meg. A levelek válogatott részét ez a 
nagyszerű könyv tartalmazza. Napokig nem tud
tam szabadulni a hatása alól. Én magam kaptam 
eddig vagy kétszáz levelet és lapot fronton levő 
katonáinktól. Kimondhatatlanul drágák nekem az 
én katonáim levelei. Legkisebb lelki rezdülésükért 
is hálát adtam Istennek. Azok a szemelvények, 
amiket itt most közreadtam, azt mutatják, hogy

igen nagy alkalom a lelki fölébredésre és megúju
lásra az a mérhetetlen próbatétel, amin fiaink most 
átmennek. De csak alkalom. Valódi élő hit és 
maradandó gyümölcs csak akkor lesz belőle,- ha 
Isten Igéjében megalapozódik. Aáegfájdult a szí
vem a finn katonák leveleinek olvasására. Meg
irigyeltem.. .

Olvassunk el ezekből is szemelvényeket:

„Hiheti bűneinek bocsánatát“
„A háborút a maga teljes durvaságában 

ismertük meg. A távolabb levők azt hitték, hogy 
századunk rosszul járt. Valóban Isten oltalmában 
voltunk. Mikor a bombázás a leghevesebb volt, éu 
is tehetetlennek éreztem magam. De ebben a 
pillanatban Isten oltalmába vetett feltétlen hit töl
tötte el Ielkeniet. Megható eset történt. Egy utász
tizedes megsebesült. Azt kérdezte tőlem, hiheti-c, 
hogy az ő bűneire is van bocsánat? Ájtatosan 
könyörgütt bűnbocsánatért. Biztosítottam, hogy ö 
is Isten kegyelmében fog részesülni és hiheti bűnei
nek bocsánatát. A tizedes azonnal megnyugodott. 
Felolvastam neki a napi vezérfonalat János evan
géliumának 3. részéből a 17. verset. („Mert nem 
azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy 
kárhoztassa a világot, hanem, hogy megtartassák 
a világ általa.")

„Az Úr Jézus irányította életemet"
„Életem napjait itt nyugodtan töltöm mivel 

általatok, testvéreim (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) 
még kellő időben megtaláltam az egyetlen és igaz 
segítséget. Ha valahol, itt érzi az ember Jézus 
jelenlétét és áhítattal száll fel hozzá gondolatom, 
mikor is mindent az Ö oltalmára bízok. Maradj a 
Mindenható oltalmában.

Ennek a háborúnak a kitörése óta mindig 
az első vonalakban voltam. Itt a kietlen erdőben 
levő fedezékemben, az Úr szavának sokkal nagyobb 
jelentősége van, mint bárhol másutt a templomok
ban. Az Úr Jézus irányította életemet mind a hábo 
rú, mind a béke napjaiban. M ára harmadik hábo
rúban veszek részt, jelszavam: Ha élek, érte élek, 
ha meghalok, érte halok meg."

A híres Ássa ezredből érkezett a következő 
üdvözlet:

„Áldott dolog az Úré lenni itt is, ahol a 
gránátok robbannak vonalaink előtt. Kis fedezé
künkben vagyok. Reggel három óra van, mikor 
ezt a levelet írom. Körülöttem a háború vihara 
tombol, de szívemben béke lakik.

Idejövetelem a keresztjáró úthoz hasonlít, mely 
áldást jelentett számomra.

Azt kívánom, hogy segítségére lehessek baj
társaimnak, mivel sokan vannak, kik az igazság
hoz vezető út felöl kérdezősködnek, bár vannak 
olyanok is, kik mindezt lebecsülik. Biztos vagyok 
afelől, hogy az Úr megáldja ezt a munkát, mivel 
sokaknak a halál utáni élet kérdése merül fel gon
dolataikban, ha látják, hogy egy bajtársuk, aki 
nemrég még egészségesen járt-kelt közöttünk, most 
csendes emberként fekszik a hordágyon és haza
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szállítják. Láttam erőteljes férfiakat úgy sírni, mint 
gyermekeket, akik elismerték, hogy jó lenne, ha 
hitük volna. Csak Isten tudja, hányán fogjuk meg
látni a boldogság országát, ahol nincsenek hábo
rúk.

Éppen napfelkeltekor zárom levelemet, mikor 
az aknavetők egy pillanatra elnémultak."

„Krisztus nevében biztosítalak erről“
„Egy sebesült bajtárs. kit a harctéren meg

segítettem, két kézzel ragadta meg karomat mivel 
tudta, hogy hívő ember vagyok. Azt súgtam neki: 
Higgyed el, testvérem, hogy Jézus Krisztus nevé
ben megbocsáttattak neked a te bűneid. „El sza
bad-e ezt hinnem, hihetem-e ezt én is?" — kér
dezte a sebesült szenvedélyesen. „El szabad hin
ned testvérem" — válaszoltam „Krisztus nevé
ben biztosítlak erről." Ebben a hitben fejezte be 
végső küzdelmét bajtársam, ki még akkor is kezé
vel hivő bajtársának karjába kapaszkodott."

A tékozló fiú kél levele:
„Útban a frontra. Szeretett, drága Anyám! 

Éppen útban vagyok valahová. Kell, hogy néhány 
sort küldjék neked. Elutazásom előtt beszélni akar
tam veled, de mégsem tettem meg. Most mégis 
kénytelen vagyok írni arról, amiről beszélni szeret
tem volna. Máskép nem találok nyugalmat.

Tudom, hogy te, drága Anyám, sokat szen
vedtél miattam. Nagyon jól tudom azt-is, hogy 
hány keserves éjszakát sírtál át miattam, hálátlan 
fiad miatt.

Milyen gyakran hallottam, ha későn jöttem 
haza, a szobádból kihallatszó csendes sírást és 
sóhajtozást. Reggel nem mertem a szemedbe nézni 
annyira szégyeltem magam. És oly sokszor borul
tam volna szívesen a nyakadba, mint ahogy tet
tem gyermekkoromban, bocsánatért könyörögve, 
de szégyeltem magam. De most már nem szabad 
tovább latolgatni a dolgot és nem szabad hallgat
nom. Mindenért bocsánatot kell kérnem tőled! 
Mindenért, mindenért! Kértem Istent, hogyjegyen 
irgalmas hozzám, a te hálátlan fiadhoz. Ö meg
hallgatta imádságomat. És most téged is kérlek, 
szeretett, sokat szenvedett Anyám, bocsáss meg 
nekem, mint ahogy Isten is megbocsátott. Nézd, 
Anyám, hiszen megtörténhet, hogy nem térek többé 
vissza, hanem ittmaradok a harctéren,' mint olyan 
sokan mások. Ezzel a lehetőséggel számolva, sze
retnék mindent tisztázni Istennel és veled.

Anyám, ha a háborúból hazatérek, biztos 
lehetsz afelől, hogy Isten segítségével egészen új 
gyermekként térek vissza hozzád.

Most már könnyű útamat folytatni, hogy 
mindezt leírtam. Tudom, hogy. mindent megbo
csátasz. Imádkozz azért, hogy minden kísértésnek 
ellenálljak és Istené maradjak. Ujtestamentumot 
és énekeskönyvet vettem magamnak, melyek állan
dóan zsebemben vannak. Istennek ajánllak! A te 
egykor rossz, de most már megjavult fiad.

U. i. A fiúk nevetve kérdezték, hogy ilyen 
hamar elfogyott a „vágy" a leány után? Azt vála

szoltam, hogy anyámnak írtam. Valamenyien elné
multak ekkor. Egy ilyen úton mindenki számára 
drága kincs az édesanya. D. O."

„Valahol a fronton. Drága, aranyos Anyács
kám! Oly szívesen küldök neked az első alka
lommal néhány sort. Most nincs időm az írásra, 
csak azt említem meg, hogy jól vagyok. Az elkö
vetkező napjaimat az Úr kezébe helyeztem.

Anyám, az az érzésem, mintha egészen új 
világ állna előttem. Szívem tele van az eddig is
meretlen nyugalommal és békével. És képzeld, itt 
a tomboló háborúban oly megfoghatatlan módon 
érzem az égi oltalmat, hogy csodálkoznom kell: 
ennyire édesen biztonságos az Isten gyermekének 
lenni? Mert szilárdan hiszem,-hogy az Ö gyerme
ke vagyok. Én vagyok az atyai házba visszatért 
tékozló fiú.

Anyám, imádkozz értem. Imádkozz, hogy 
erőm legyen megmutatni mindenkinek, az ittlevö 
ismerősöknek is, hogy egészen az Úré vagyok.

Boldogság tölt el, hogy itt két-három hívő 
ifjúval találkoztam. Az erdőben együtt olvastuk 
Isten Igéjét és egyikük hangosan imádkozott éret
tünk.

írjál hamarosan, ha megkapod levelem."

A szeretet örök.
Mit nekem isztanbul, Berlin vagy Páris? 
Lemosolygom még Angliát is!
Szorong szivem, ha dicsérik Pestet,
Mert szülővárosom mégis a legszebb!
A kék Duna partján, a szép Pcstmegyében, 
Ahol a napot először megláttam,
Ott van Budapest. Egykori Éden,
Ott ringott bölcsőm, valaha régen.
Ez a nagyváros őseim fészke,
Ott éltek-haltak már kétszáz éve.
Én is ott voltam víg, játszó gyermek,
És a boldogságot ott ismertem meg.
Ott élt és poriad jó édesanyám,
Aki földre szállt angyal volt talán,
Szeméből égi jóság tükrözött,
És védő angyal volt övéi között.
Szép, fekete magas asszony volt szegény,
De mint egy szentet úgy öleltem én.
Míg apánk egész nap dolgozott, robotolt,
Ö a lelkűnkbe hintett szent magot.
Most is, mikor már rég porlad csontja 
S álomban fejem keblére vonja,
Öleléséből, ha éjjel fölébredek,
Úgy megsiratom, mint egy kis gyerek.
Negyvenkét éves koron túl vagyok,
De arca most is szivemben ragyog,
Érzem, hogy a lelke ilt maradt velem,
Ápol, vigasztal és véd szüntelen.
Lelkembe súgja jó tanácsait,
Hogy életem útja könyebb legyen. 
Porladozó szíve még mindig szeret,
Mert a jó anya az: „Örökszeretet!"

D: 1532.
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Gazdasági helyzetkép.
Az őszi búza és rozs vetését megkezdték. Az 

októberben beköszöntött őszi esőzés lehetővé te
szi a szántás-vetési munkálatok folytatását és így 
kedvező idő esetén remény van arra, hogy a fagy 
beállta előtt el tudnak vetni a gazdák. Az őszi 
árpa és az őszi repce vetése általában rosszul 
sikerült.

A kukorica törése befejeződött. Általában 
jól beérett és a betakarítás is jól sikerült. A ourgo- 
nya kiszedését is befejezték. A szárazság követ
keztében a gumók sok helyen aprók maradtak és 
így a terméseredmény a vártnál kisebb. A cukor 
és takarmányrépa kiszedésé és betakarítása még 
tart, mert a kiszedés a száraz földből nehezebb. 
A répák általában egészségesek, de a szárazság 
miatt nem tudtak eléggé kifejlődni.

A késői káposztafélék megsínylették a nagy 
szárazságot és ez a terméseredményen is meglát
szik. A lucerna és lóhere szénahozama az átlagon 
alul maradt.

Gyümölcstermés szilvából és köriéből köze
pes, az almából jó közepes, dióból gyenge. A 
szüret az ország legnagyobb részében már befe
jeződött. A termés mennyiségileg közepes, minő
ségileg jó közepes.

Az anyaggazdálkodás terén nincs ok aggodalomra-
Varga József miniszter Sopronban, a Magyar 

Művelődés Házának felavatásánál hangoztatta, 
hogy nem lát olyan jelenséget, amely aggodalomra 
adna okot. Bízik abban, hogy az anyaggazdálko
dás terén a helyzet nem fog lényegesen romlani. 
Szükség van arra, hogy már most, a háború ide
jén, fordítsuk tekintetünket a békegazdálkodás felé 
és amennyire lehetséges készüljünk olyan termel- 
vények termelésére, amelyek a békegazdálkodást 
is nagymértékben előmozdítják. Legfontosabb fel
adat a fokozott munka és a fokozott termelés.

A szociális gondozás ellenében nagyobb 
köielességfeljesitést.

Antal István miniszter ugyancsak Sopronban 
arról beszélt, hogy az ország a szociális ellátás 
terén az elmúlt években igen sokat tett. A szoci
ális kérdésnek azonban két oldala van és a dol
gozóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a szo
ciális gondozás ellenében nagyobb kötelességtel
jesítésre van szükség. Ha a nagyobb munkatelje
sítményt és áldozatkészséget önként nem teljesítik, 
akkor kikényszerítik azt.

A fala és város egymásrautaltsága.
Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter a falu 

és a város egymásrautaltságáról tartott előadást. Bár 
a falu és a város két egymástól lényegesen eltérő 
életformát jelent, mégis mind a kettő nélkülözhe
tetlen a nemzet életében. A város elpusztulna a 
falu ősereje nélkül, viszont a falunak is szüksége 
van a városi kultúrára. A városnak el kell vinnie 
a faluba a jó magyar könyvet, a rádiót, a jó utat,

a villanyt, de ugyanakkor el kell hoznia a faluból 
a jó magyar érzést, a gyermek és a család sze- 
retetét. Hangsúlyozta, hogy a falut jobban be kell 
kapcsolni a magyar életbe, mert ezzel lehet a vá
ros nemzeti öntudatát fokozni.

Magyarul írhatunk Romániában.
A román hatóságok hónapokkal ezelőtt meg

tiltották a magyar nyelven írt postai küldemények 
Románia mostani területére való küldését. Ezt a 
rendelkezést most hosszas tárgyalások után vissza
vonták. Ezentúl tehát a magyar nyelven irt pos
tai küldemények ismét küldhetők Románia mos
tani területére.

A háború.
Az angolszász partraszállás Északafrikában.

Az angolszászok november 8-án hajnalban 
megtámadták Franciaország északnyugati és észak
afrikai gyarmatait. Az Atlanti Óceán felöl Francia- 
Marokkó, a Földközi tengeren pedig Algír számos 
pontján szálltak partra. A francia helyőrségek és 
a francia hajóhad afrikai vizeken horgonyzott ré
szei — egyes átpártoló kísérletektől eltekintve, 
amelyeket azonban elfojtottak — ellenállást fej
tettek ki, itt-ott veszteségeket is okoztak a táma
dóknak, de a partraszállást sem' meghiúsítani, sem 
a partraszállt angolszász erők térnyerését lényegében 
megakadályozni nem tudták. A harcokba német cs 
olasz repülőerök már november 6-ától kezdve — 
valószínűleg Gibraltár bombázásával — beavat
koztak... A tengely búvárnaszádai is működésbe 
léptek... Eddig a jelentések szerint eredményeket 
értek el. — Egy cirkálót elsüllyesztettek, hat má
sik hadihajón és négy szállítóhajón nehéz bom
bákkal találatokat értek el. Ez a beavatkozás azon
ban a hadműveletek folyását csak zavarni, de 
megakadályozni nem tudta.

Algír és Marokkó megvédése egy nagysza
bású partraszállási kísérlettel szemben — s az 
amerikaiak angol támogatással valóban nagysza
bású műveletbe fogtak — egyáltalában nem köny- 
nyű feladat már magában véve sem s megnehezí
tik még kísérő kedvezőtlen körülmények egész so
ra. A közel 2.000 km. hosszú partvidék alkotja 
ennek a két gyarmatnak tulajdonképeni erejét. A 
földrajzi viszonyok következtében ugyanis sem Ma
rokkónak, sem Algírnak nincsenek az ország szi
vében fekvő, az óriási kiterjedéshez képest szá
mottevő erőtartalékai, ahonnan a védelem táplál
ható, egységesen irányítható és befolyásolható len
ne. Á hosszú partvidéken egymástól is nagy távol
ságra fekvő fontos kikötővárosokra szétosztott fran
cia helyőrségek és flottarészlegek ellenállása ilyen
képpen egymástól független, különálló részlethar- 
cokra tagolódik. Nem tudják egymást sem támo
gatni s nem számíthatnak arra sem, hogy erős 
központi tartalékok erősítsék ellenállásukat és hogy 
segítségével súlypontok alakuljanak, amelyek az 
ugyancsak szétszórtan, egymástól nagy távolságra 
partratett amerikai erőket egymásután leküzdhetnék.
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Így azután az ellenállás teljesen helyi jelle
gűvé válik, időtartama és eredményessége kizáró
lag az egyes francia erőcsoportok részletlehetősé
gein és ezeknek a lehetőségeknek az amerikai le
hetőségekhez való viszonyán múlik. Egészen tár
gyilagosan mérlegelve ezeket a részletlehetősége
ket, azt kell elismernünk, hogy az előny itt a tá
madó oldalán van. Tőle függ a kedvezőbb erő
csoportosítással és súlypontképzéssel a helyi fölény 
kialakítása, neki állnak rendelkezésére a jobb, leg
újabb fegyverek és egyéb harceszközök, övé a ha
tározott légi fölény is, valamint helyileg az erő
sebb hajóhad. Ehhez járul még, hogy a francia 
védősereg lelkileg nem egységes, ami az elfojtott 
lázadási kísérletekből is kitűnt.

Mindezeket a támadó részén kétségtelenül 
fennálló előnyöket némileg egyensúlyozni csak kí
vülről lehet. Ilyen ellensúlyozást jelentenek a né
met és olasz repülöerök és búvárnaszádok beavat
kozása is s ilyent jelenihetne a francia haditenge
részetnek európai kikötőkben horgonyzó részeinek 
harcbavetése is. Utóbbiról eddig nem tudunk. A 
német-olasz erők bármilyen eredményes beavatko
zásától 2.000 kmre és még nagyobb távolságra 
saját támaszpontjaiktól, átütő eredményeket szintén 
nem lehet várni s így számolni kell azzal, hogy 
'fokozatosan az egész algíri és marokkói partvidék 
a támadó amerikai-angol erők birtokába jut. Az a 
távolabbi lehetőség, hogy ezek a gyarmatok eset
leg a síkság és sivatagos belterületeken folytat
nak-e majd további ellenállást, csak részletkérdés, 
amely a nagy helyzetet már — legalább egyelő
re — nem befolyásolhatja.

Az Algír elleni támadással a Földközi ten
gerért vívott háborúban új tényező jelentkezik. A 
Franciaországgal kötött fegyverszünet óta Anglia 
e tenger nyugati medencéjében — eltekintve a 
bejáratánál fekvő Gibraltártól — nem rendelkezett 
semmiféle támpontokkal és hajózása ezen a me
dencén mind veszteségteljesebb lett. Most Algír 
kikötői és repülőterei rendelkezésére juthatnak. 
Ezek segítségével közelebb kerül a tengelyhatal
mak földközitengeri hatalmi bázisaihoz is s így a 
Földközi-tenger nyugati medencéjében a légi és 
tengerészeti harcok jelentős megélénkülésével kell 
számolnunk.

Nem dugjuk fejünket a homokba s éppen 
azért egészen tisztán látjuk azt is, hogy az algíri 
partraszállás következtében az angolszász erők nyu
gat felől közelebb kerülnek az olasz Tripolitaniá- 
hoz is. Tripolilania nyugati határa a Franciaor
szággal kötött fegyverszünet óta, teljesen biztosí
tott volt. Most azonban nyugatról való megtáma
dásának lehetősége kezd kirajzolódni. Ebből a 
szempontból fokozott figyelmet érdemel Tunisz 
helyzetei

A marokkói és algíri angol-amerikai táma
dás tulajdonképpen előjáték ahhoz a nagy küzde
lemhez, amely a Földközi tenger, uralmáért most 
új felvonással bővül. Bevezetés, felvonulás a küz
delemhez. Az igazi harc, a nagy felvonás, csak 
azután fog következni. Ma csak szétszórt francia

erők és a tengely csekély légi és tengeri erői har
colnak. A nagy összecsapás, az igazi küzdelem 
csak ezután indul meg s akkor az angolszászok 
nem egyes helyőrségekkel fognak szembetalálkoz
ni, hanem Európa egyesített erőivel.

Afrikai harcuk.
A német és az olasz légi és tengeri haderők 

amerikai-angol partraszálló csapatok ellen folyta
tott szakadatlan támadásai során egy Ju 88 repülő
gépnek sikerült 10-én délelőtt röviddel 8 óra után 
két bombával eltalálni az Árgus nevű repülőgép- 
hordozó hajót. A nehéz bombák borzalmas hatással 
voltak. A repülőgéphordozó rövidesen oldalára dőlt 
és a kísérő jármüvek vontató kötélre vették.

A tengely bombázói az angol-amerikai csapat- 
szállító hajók között is alapos pusztítást végeztek. 
Három közepes nagyságú hajó találatok következ
tében kigyulladt, egy 8400 és egy 10.000 tonnás 
csapatszállító hajó elsüllyedését egész biztosan meg 
lehetett figyelni. A megfigyelők megállapították, hogy 
több hajóegységet kellett elvontatni Gibraltár irá
nyába. Egy német felderítő merész huszárcsinyt 
hajtott végre. A repülő mindössze öt méter magas
ságban repült el Algír öble fölött, noha a hajók 
légvédelmi ütegei és számtalan géppuska tűzözön- 
nel árasztotta el. A repülő mégis elrepült egy ame
rikai repülőtér fölé és leszórta bombáit. Két repülő
gépszín kigyulladt és számos amerikai és angol 
repülőgép elpusztult. A német repülőgép csak né
hány találatot kapott és szerencsésen leszállt támasz
pontján.

Az algíri öböl feletti légiharcokban a német 
és az olasz vadászok lelőttek egy Hurricane, egy 
Buffalo és egy Spitfire gépet. A támadásokat no
vember 11-én folytatták.

Tunisz megszállása.
Német légirajok, közöttük nagyszámú Junkcrs 

száliitórepülögép, bombázó és vadászgépektől kí
sérve szálltak le Tunisz egyes repülőterein. — 
A francia helyőrségek nem tanúsítottak ellenállást.

Érkező jelentések szerint Tuniszba egymás 
után érkeznek a német repülőgépek és csapatok. 
Ezek számerejéről azonban eddig semmiféle jelentés 
nem érkezett. Londoni hír szerint a brit és amerikai 
csapatoknak Tuniszba való bevonulásáról az angol 
fővárosban még nem áll rendelkezésre értesülés.

A francia hadiflotta nem futott ki Toulonból.
Vichyből 10-én, a késő éjjeli órákban érke

zett jelentés megállapítja, hogy az angol hír- 
szolgálat által terjesztett híresztelésekkel szemben 
a valóság a z : a francia hajóhad nem futott ki 
Toulon hadikikötőből és ennek következtében nem 
is csatlakozhatott a szövetségesek hajóhadához.

Itt említjük meg, hogy Lisszabonon keresztül 
érkezett londoni jelentés szerint francia Nyugat- 
Indiában, azaz Martinique és Guadeloupe szigetén 
és francia Guayanában amerikai csapatok szálltak 
partra.
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A falu hősei.
Nagyezüst vitézségi éremmel kitüntetettek:

Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásért a 
hősi halált halt Súlyán János honvéd, Várhalmi 
Márton őrmester, Jenák József őrvezetö, Szűcs 
Menyhért szakaszvezető, Kacsor János, Kurcz Endre, 
Jung József, Püsök József és Morvái István honvé
dek, Vendégh János és Kmetti József örvezetők. 
Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásért Bel- 
kó Miklós őrvezető, Szabó Ferenc tizedes, Hochvárt 
Béla, Ritter Pál és Beteg Béla szakaszvezetök, 
Kelemen András tizedes, Szeleczky József honvéd, 
Karlovics László és Bodd Pál tizedesek, Gyócsi 
Ádám szakaszvezető, Csák János őrmester, Kürti 
Sándor honvéd és Mihály István szakaszvezető. 
Veress László és Vadas Mihály őrmesterek, Por
koláb Miklós szakaszvezető, Bán János és Kukri 
Ferenc honvédek, a hősi halált halt Súlyán János 
honvéd, Dávid Károly törzshajómester, Schégl 
György szakaszvezelő, Rittling Ferenc őrvezetö, 
Tamanyicka János honvéd, Keresztesi Sándor, 
Plehva József, Pomázi László és Hajas Gyula őr
mesterek, Kovács János szakaszvezető, Rajkó Lász
ló, Szűcs Antal és Jandó János tizedesek, Lőrincz 
Béla, Szöllősi László, Balázsi Ferenc és Kalmár 
Lajos honvédek, a hősi halált halt Wagner Mihály 
és Régner Pál őrvezetők. Az ellenség előtt tanú
sított vitéz magatartásért Horváth Béla, Csopey 
Tibor őrmesterek, Nyilánszky József szakaszveze- 
tö, Demecs Elek és Nagy Lajos örvezetők, Papp 
Miklós, Soltész Barna, Józsa Gábor, Kosovits 
Márk, Szabó András és Vojnisek János honvédek.

Japán zuhanóbombázó.
.. Reggel négy óra... a nap már melegen 

süt... Valahonnan a magasból repülőgép zúgását 
hallom. Riadó! Ébredjetek! Jaj: AAár késő... az 
izzó napsütésből három apró zuhanóbombázó vil
lan elő. Úristen, mi ez... egyik úgy, ahogy volt, 
majdnem merőlegesen rávetette magát a „Prince 
of Wales“ fedélzetére... rettenetes robbanás... 
nyolc bomba egyszerre robban... és a hatalmas 
csatahajó nyomban oldalra dől...

Egy-egy részlet valamelyik angol tengerész 
naplójából. A malájtengeri csatában írták a fenti 
sorokat, melyekből kitűnik, hogy a japán pilóták 
a teljes bombarakományukkal együtt rázuhantak a 
célpontra és felrobbant velük, hogy a légnyomás 
egy csapásra végzett a hajóval is. A japán halál- 
pilótákkal szemben az amerikai haditengerészet 
tehetetlen. A salamonszigeti ütközetekben is így 
pusztultak el rakásra az amerikai cirkálók és re- 
pülőgépanyahajók.

ö t évvel ezelőtt az amerikai lapok még gú
nyolódva írták, hogy Japánban ismeretlen a hadi
repülés, általában a repüléstudomány teljesen el
maradott és éppen ezért egy háború esetén Japánt 
nem lehet a korszerűen felszerelt hatalmak közé 
számítani. Az óriási csalódás a háború első órái
ban már bekövetkezett. Pearl Harbournál szörnyű

rombolást végeztek a japán bombázók s azóta a 
japán repülés feltétlen úr a világtengereken.

Honnan van ez a felkészültség? Kiktől ta
nulták a japán zuhanóbombázók a repülés magas 
tudományát? A válasz egyszerű: a németektől...

Dr. Vogt hamburgi mérnök út rákéi...
1923-ban a varseillesi „békeszerződés" ha

tása alatt a német repülés teljesen állt. De titok
ban és rejtett műhelyekben, ezer veszély között és 
a betevő falatot is elvonva maguktól, elméletben 
készültek elő a nagy feladatra, a levegő meghó
dítására. A magyar és német sportrepülés és vi
torlázórepülés akkor már erősen divatozott. Egyik 
hamburgi konstruktőr, a közismert dr. Vogt Ri- 
chárd egy szép napon ezt a levelet kapta Tokióból: 

„Amennyiben kedve volna a fiatal japán repü
lést újjászervezni és a jövőre való tekintettel 
elöbbrevinni, üljön hajóra és jöjjön mielőbb. 
Japánban úgy tudják, hogy minden elvesztett 
perc pótolhatatlan. Ne szabjon feltételeket, amit 
kíván tárgyalások nélkül megadjuk. Tokió." 

Táskájába rakta a holmiját, hajóra ült és egy hó
nappal később már Tokióban volt. Itt az a megle
petés érte, hogy — nincs sehol japán repülőépitő 
műhely! Köbe városában telepítették le, mint a 
Kawasaki-Dockvard hajóépítő gyár főmérnökét. 
Ez a gyár akkor már 27.000 emberrel dolgozott 
és szinte futószalagon gyártotta a hadihajókat..., 
nos ennek az üzemnek a keretében létesült az első 
japán repülőgépgyár is, amely aztán tíz év alatt 
hihetetlent produkált: a világ egyik leghatalma
sabb hadirepülőhatalmát. Időközben természetesen 
számos más repülőgépgyár is alakult, de a pál
mát a Vogt-féle Kawasaki 88-as tipus vitte el. Ez 
már szabályszerű zuhanóbombázó volt. A 92-es 
típussal maga Vogt mutatta be a „halálrepülést." 
Hatezer méter magasból zuhant alá egy célpontra, 
igazi éles bombarakománnyal. Ezer méter magas
ból kiugrott, a gép lezuhant, pontosan a célba és 
a bombák azt teljesen megsemmisítették. Vogt né
hány perccel később baj nélkül földet, ért. Bebi
zonyult tehát, hogy a magával a géppel történt 
pontos célzás után anélkül lehet zuhanni, hogy a 
pilóta is elvesszen. S hogy a japán .halálpilóták 
minden egyes alkalommal bennmaradnak a gép
jükben, az már külön hősiesség dolga. Ők biztosra 
mennek...
A japán pilótaanyag egyenrangú a németekével.

Vogt dr. később néhány kiváló német hadi- 
pilótát hozatott át Japánba s ezek elkezdték a ja
pán kartársaik iskolázását. Megdöbbentő teljesít
ményeket vágtak ki a japánok. A vakmerőségben 
és leleményességben utólérhetetleneknek bizonyul
tak. Akadt köztük olyan, aki 8.000 méter magas
ságba is felszállt minden segédeszköz nélkül s 
addig szoktatta szervezetét a ritka levegőhöz, míg 
megszokta azt. Mások csupán kis oxigénpalackkal 
bírják ki 10.000 méteren, ahol európai pilóta már 
csak zárt kabinban tud létezni. Mikor a legna
gyobb viharok dúltak, a japán pilóták akkor száll-



b i z a l o m 175

tak fel, hogy tanuljanak. Számosán elpusztultak, 
de akik megmaradtak, azok a viharrepülés mes
tereivé lettek. S mikor Vogt 1933-ban befejezte 
japáni küldetését, a derék japániaknak legalább 
tízezer olyan pilótájuk volt, akik a németekkel 
teljesen egyenrangúak. így lett naggyá és ellenáll
hatatlanná a japán repülés...

£s§ Világ folyása.

Ilyen a m agyar honvéd. Molnár Lajos 
tartalékos őrmester, katonai szolgálata alatti , illet
ményeit felajánlotta az 1941-ben a keleti fronton 
hősi halált halt bajtársai gyermekei részére. Azt 
írja, hogy ezzel a csekély összeggel is segíteni akar 
az árvánmaradt magyar gyermekek könnyeinek 
letörlésében. — A keleti harctéren küzdő egyik 
ezredünk tisztikara és legénysége 5287 pengőt 
gyűjtött össze az árvízkárosultak megsegítésére. 
Az orosz földön sem szűnünk meg — mint írják 
— az otthoniakra gondolni, mint ahogy az ottho
niak sem feledkeznek meg rólunk. Tábori posta- 
számunk: 134/03.

H onvédeinkért. Az Argentínában élő ma
gyarok 1060 pengőt gyűjtöttek maguk között és 
küldtek Budapestre a Magyar Vöröskeresztnek. — 
Pápán pedig 5200 pengőt juttattak el szintén a 
sebesült honvédőinket ápoló Magyar Vöröskereszt
nek. A magyar közösség érzése még a tengereken 
túl is él bennünk elszakíthatatlanul. — Kecske
méten külön néphivatalt állítanak fel, amelyben a 
hadbavonultak és hozzátartozóik ügyét soronkivül 
elintézik. Továbbá ingyen tanácsadásban részesí
tik őket. Megszervezik a családanyák és csecse
mők gondozását. Az iskolákban is megalakítják a 
bajtársi szolgálatot a hadbavonultak gyermekeinek 
érdekében. — Pécsett nagysikerű ünnepséget ren
deztek, amelynek anyagi bevételét a hadigondo
zottak segélyezésére fordítják. — Szeged városá
ban pedig 450 szeretetcsomagot osztottak szét a 
sebesült honvédeink között, de a hadbavonultak 
hozzátartozóiról sem feledkeztek meg, mert a baj
társi szolgálat révén rendszeresen látogatják és 
anyagiakkal segítik őket.

Országos hadigondozási vasárnap. A 
hadbavonultak iránti emberi és hazafias köteles
ségünk lerovására a keresztény egyházak az el
múlt vasárnapot az ország egész területén hadi- 
gondozási vasárnappá avatták. Ennek keretében 
mindenütt gyűjtést rendeztek honvédeink részére.

Egy levél hosszú útja. Drexler Urbán 
szolnoki könyvkötömester az első világháború ide
jén Prágában teljesített szolgálatot. 1916-ban le
velet írt haza családjának. Ezt a levelet most 26 
év múlva megkapta a családja és együtt olvasták 
a jóhírt, hogy jói van és egészséges.

Hadirokkantak elhelyezése a gyáripar
ban. A mostani háború hadirokkantjait azzal is 
támogatják, hogy azokat, akik rokkantságuk követ

keztében régebbi foglalkozásukat nem folytathatják’ 
a gyáriparban elhelyezik. Nehézséget okoz azonban 
az, hogy az egyes hadirokkaníak közvetlenül az 
egyes gyárakhoz fordulnak alkalmazásért. Ezért a 
honvédelmi minisztérium és a gyáriparosok között 
megegyezés jött létre a jövő elhelyezések tekinte
tében. A megegyezés szerint a honvédelmi minisz
tériumban felállították a XXII. osztályt, amely a 
hadirokkaníak elhelyezésével foglalkozik. A gyárak 
minden hónapban bejelentik, mennyi hadirokkant 
munkást tudnak alkalmazni és a XXII. osztály ennek 
megfelelően helyezi el a hadirokkantakat. Aki a 
gyáriparban akar munkát kapni, annak először a 
járási hadigondozó tisztnél kell jelentkeznie és ott 
kérelmét felveszik. Ezt a kérelmet továbbítják a 
honvédelmi minisztériumba és a kérelmezőnek on
nan küldik meg az értesítést.

Négyévesnél fiatalabb m arhák levágása. 
Megváltozik a rendelet, amely tiltotta a 4 évesnél 
fiatalabb tehenek, üszők és üszöbo.'júk, valamint 
bivalytehenek, bivaiyiiszök és bivalyüszőborjak le
vágását. A vágási tilalmat úgy módosították, hogy 
ezeket az állatokat 2 évesnél fiatalabb korukban 
nem szabad levágni.

A szopósm alacok levágása. 1943. február 
28-ig a 2 hónaposnál fiatalabb és 15 kiló élősúlyt 
el nem érő szopósmalacot köz- vagy magánfo
gyasztás céljából a községi elöjáróság külön enge
délye nélkül bárki levághat.

A munkakerülő alkalmazottak interná
lása. Azokat az alkalmazottakat, akik az elvállalt 
munka teljesítését indokolatlanul megtagadják, 
munkájukat szándékosan hanyagul végzik, meg
rögzött munkakerülők vagy általában a dolgos 
élettől vonakodnak, a kormány rendelete értelmé
ben internálni kell. Ezeket gyüjtötáborokba viszik 
és ott katonai felügyelet alatt munkára kénysze
rítik, ahol vonakodásuk katonai elbírálás alá tar
tozik már.

M egszűnt a nyári időszámítás. Egész 
Európában egységesen áttértek a téli időszámítás
ra. Magyarországon a kormány rendelete értelmé
ben november 2-án hajnali 3 órakor a nyári idő
számítás megszűnt és helyébe lépett ismét a kö
zépeurópai időszámítás. Ez annyit jelent, hogy 
november 2-án 3 órakor az órákat egy órával 
vissza kellett hajtani 2 órára.

Javul az ország egészségügye. Johan 
Béla belügyi államtitkár érdekes közegészségügyi 
előadást tartott a magyar népbetegségekről. Han-' 
goztatta, hogy a csecsemőhalálozás a közegészség- 
ügyi intézkedések következtében az elmúlt 50 év 
alatt kereken 50 százalékkal csökkent. Magyaror
szág mai területén 37 ezer csecsemőt mentenek 
meg az életnek. A zöldkeresztes falusi egészség- 
védelmi munka során ma már az ország lakossá
gának 58 százaléka van egészségügyi gondozás 
alatt. A fertőző betegségek közül az elmúlt hatvan 
év során az infiuenza okozta a legnagyobb gondot. 
A tudományos kutatások következtében úgy látszik, 
hogy megtalálták azt a módszert, amely lehetővé
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teszi ennek a betegségnek az elkerülését. A difté- 
ria" terén is jelentős a javulás. Védőoltások nélkül 
az országban 33 ezer gyermek betegedne meg éven
ként, de az oltások következtében átlagban csak 
4400 megbetegedés történik. Igen erős javulás mu
tatkozik a tüdőbetegség terén is. Nehézségek van
nak azonban a kórházi ellátás terén, mert legalább 
14 ezer új kórházi ágyra volna szükség. Különö
sen a visszacsatolt területeken nagy az ágyhiány. 
_ _  - '

H aszn os tudnivalók .
Nftg Z&C

O lajütés és o la jpogácsaju ttatás. Az idei 
esztendőben sokkal több olajos növényt termeltek 
hazánkban, mint bármelyik más esztendőben. A 
termelést ugyanis kötelezően előírta a földmíve- 
lésügyi miniszter. Sokkal több olajra van tehát 
kilátás, mint más évben és ezzel arányosan 
olajpogácsára is. Kezdetben úgy vélték az illeté
kesek, hogy a kis olajütők működését nem enge
dik meg, mert ezek nem tudnak olyan jó ered
ménnyel dolgozni, mint a nagyok. Újabban azon
ban úgy döntöttek, hogy az országban kb. 600 
olajütönek megengedik a működést. Ezeket kijelölik 
olajütési jogosultságra. A rendszer egyébként az, 
hogy a termelő beviszi a kijelölt olajütőbe olajos 
magvát és a pogácsa ellenében kiütik az olajat. 
Az olajpogácsát az olajütő beszolgáltatja az egy- 
kéznek, amely a még pogácsában maradt olajat 
kioldatja (extraháltatja) és extrahált olajpogácsa 
kerül az állatok elé.

Még a tavaszon megjelent a földmívelésügyi 
miniszter rendelete, amejy kimondotta, hogy a 
szerződéses olajmagtermelők, ha 2 katasztrális 
holdnál nagyobb területen termelnek olajos magot, 
1 mázsa napraforgó mag után 20 kiló napraforgó 
pogácsát s 1 mázsa olajlen vagy ricinusmag után 
30 kiló olajlen vagy ricinuspogácsát kaphatnak. 
Abban az esetben pedig, ha gazdaságok, amelyek 
olajos magot termeltek, belterjes állattenyésztést 
folyatnak, ezeknek a mennyiségeknek a kétszeresét 
vásárolhatják meg az egykéztől.

Arra van szükség, hogy ne csak a szerződéses 
termelőket elégítsék ki, hanem tegyék lehetővé, 
hogy mindazok, akik valamelyik olajütőben ott
hagytak vámban olajpogácsát, arányosan kaphas
sanak extrahált darát, ha arra szükségük van.

A jövő esztendőben a földmívelésügyi minisz
ter rendelkezése szerint még az ideinél is több 
olajos magvat kell termelni. A termelőknek, külö
nösen pedig azoknak a kistermelőknek a termelé
si kedvét csakis úgy lehet megtartani, sőt fejleszte
ni, ha midenki kaphat pogácsát, aki magot ter
melt. Másrészt az olajosmagpogácsák kitűnő ta
karmányozási értéke is csak így juthat minden 
termelő tudomására — tapasztalatból.

Új gyógynövénybevóltók. Újabban a kö
vetkezőknek adtak gyógynövénybeváltási engedélyt:

Abaúj megye: Lengyel János Pálháza. Békés me
gye: Szentesi Sándor' Füzesgyarmat. Bihar megye: 
Magyari János Körösszeg, Cs. Nagy Jenő Esztár, 
özv. Szabó Józsefné Hegyközszáldobágy. Bereg me
gye: Bencze Józsefné Vásárosnamény. Borsod me
gye: Veréb József Bánhorvát. Heves megye: Sípos 
János Kisköre. Komárom megye: Nagy János Gu
ta, Őszi Károly Guta. Moson megye: Pallós Ló
ránt Mosonmagyaróvár, Lajtaszer utca 37. Pest 
megye: Gál László Kiskőrös, gr. Teleki-utca 64., 
Özv. Tóth Gáborné Aszód, Freiszléder Etel Pomáz. 
Szabolcs megye:. Szabó István Újkenéz, Csikós 
Ferenc Kisvárda, Nagymező dűlő. Kiss Gy. György 
Apagy, Fehér.László Nyírtass. Szolnok megye:Jo- 
ász István Karcag, Kátai G.-utca 4., Szalai Mik
lós Törökszentmiklós. Tolna megye: Feith József 
Hőgyész, Netkovszky László Tengelic. Ugocsa me
gye: Kupár Mihály Felsősárad. Zala megye: Feigl 
Endre Zalaszentgrót. Zemplén megye: Szabó Zsig- 
mond Tokaj, Csonka József Nagytárkány.

Felhívás mák term elésre. A m. kir. mi
nisztérium 4.730/1942. M. E. számú rendelete 
megengedi, hogy a gazdálkodó az eddig előírt 
olajos növények helyett mákot vessen.

Kivételt képez a ricinus, ez nem helyettesít
hető a mákkal.

A rendelet minden 15 holdnál nagyobb bir
tokost arra kötelez, hogy területének 7 százalékát 
ipari növénnyel vesse be, mégpedig vármegyén
ként és járásonként előírja, kinek milyen olajos 
növényt kell termelnie.

Mentesül e rendelkezés alól az, aki 1940—41. 
gazdasági évtől kezdve területének legalább 5 
százalékán mákot termelt. Az ilyen gazdálkodó a 
gazdasági felügyelőség engedélye alapján továbbra 
is termelhet mákot az előírt 7 százaléknyi terüle
ten. Ez esetben- más olajos növényt termelnie nem 
kell.

Az engedélyt október 31-ig kell kérni!
Azok a gazdák, akik eddig a mákot ilyen 

mértékben nem termelték, szintén pótolhatják az 
előirt olajos növényeket mákkal, de a mákkal te
rületük 7 százaléka helyett 9.33 százalékát kell 
bevetniök.

Akik ricinus termelésére kötelezettek, a 3 
százalék ricinus mellett 5.53 százalékon mákot 
vethetnek.

A mák termelése azért is ajánlatos, mert a 
kicsépelt, száraz mákgubótörmeléket, minden meny- 
nyiségben, jó áron megveszi az Alkaloida Vegyé
szeti Gyár rt., ahonnan mákvetőmag is igényelhető.
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