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(Oy.) Lapunk elsö számát indítom útnak az 
UJ esztendőben.• A köteles gondosság minden új 
idöszak kezdésénél elófrja a reális számvetést, a 
tervek elózetes felfektetését. E kötelezettség 
ség elöl nemcsak, hogy nem akarok kitérni, de 
készséggel élek az alkalommal, hogy lapunk ügyé. 

"l "t ., , , l" t k t1 " • t , ro t t a nyt VélllOS"-<lg p ot rre~t- ('n_ oszm esl~g-
gel beszélhessek. 

A Mezögazdasági Népoktatás célkitüzé:'én az 
új évben sincs okunk változtatoL A megkezdett 
eréllyel kív&injuk folytatni a mczögazdasági nép
oktatás &iltalánosítása és fejlesztése érdekében in. 
dftott, komoly tervek szerint lefektetett munkán
kat. A jelenleg dermesztő súllyal rünk ne-hezedö 
gazdasági világválság kétségbevonhatatlan bi
zonyossággal tárja elénk, hogy a régi módszcrek
kel a változott viszonyok között ll mczögllzllálko
dásban kielégítö eredményeket elérni nem lehet. 
Apáink nyomdokain haladva, a legjobb termés
eredményekkel is hamarosan eljutunk oda, hogy 
rámegy a töke, a föld is a gazdálkodásunkra. 

At kell szerveznünk egész mezögazdálkodá
sunlult, ha a vil<igversenyben meg akarjuk sze
rezni és tartani azt az előnyös poziciót, melyet 
számunkra hazánk kedvezó klimatológiai viszo
nyai földünk áldott termőereje és kiváltságos 
földrajzi központos elhelyezkedésünk biztosfta· 
nak. Merem állftani, hogy ma, a kivétel nélkül 
nehéz válsággal küzdó agrárállamok között éppen 
a kis Magyarországnak van legkisebb oka a csüg. 
gedésre és kétségbeesésre. Nekünk - egyetlen 
súlyos tényező kivételével - minden adottságunk 

• A 1zerkeezl6 közbejött bete11é1e miall késett. 

megvan ahhoz, hogy józan okossággal, elszánt 
akarással mezögazdálkodásunk számára a rentá
bilitást és gazdáink részére a prosperitást biztosí· 
tani tudjuk. E.z a súlyos tényez/J a szakképzettség, 
az általános gazdasági szaktudás. 

Nem régen egyik legkiválóbb gazdasági szak
t<:kihtélyü.Iknek, a lölü.nvíelbügy i mini~zteruek a 
szájából hallottuk a fájó igazságot, hogy mezö
gazdáink túlnyomó többsége még ma is az ösök
tól örökölt évszázados primitiv ismeretek birto
kában müveli a földjét. Végzetes hiba volna 
azonban, ha ezért az ország egész gazdasági hely
zetére kedvezötlenül kiható állapotért bárki is 
gazdaközönségünket akarná felelössé tenni. Ha 
valaki, úgy éppell ct mi testületünk, a gaz
dasági szaktanítói kar tehet élö tanubizony. 
ságot a magyor kisgazda tanultísi készsége, ko. 
moly munkatel;esítménye me/lett. Alig van ta
hin a világnak egyetlen földmfvelóje, aki megér
több szeretettel gondozná a földjét, mint éppen 
a magyar kisbirtokos. Bele van gyökerezve az 
ösi rögbe és minden áldozatot meghoz, hogy az 
anyaföld termőerejét biztosítsa. Ezért is oly két
ségbeejtő számára a mai gazdasági helyzet, ami
kor keservesen kell tapasztalnia, hogy minden 
áldozat, minden verítékezés kevés ahhoz, hogy az 
az istenáldotta föld, mely századokon át generá
ciókat bóségben táplált, most a kis család legsze
rényebb életszükségleteit is fed«ezze. 

Tan&kstalanul áll és bármennyire cleveneszú 
és leleményes is egyébként, nem tud magán segí· 
teni. Feltétiátül inegé.rti, hogy ra)ta kivül esó 
okok készftik elő kegy•len • .. kövelkezetessékg~l 
anyagi romlását, de azt még belső elkeseredettsé. 



2· 

gében sem tételezi fel, hogy azok a tényezők, akik
nek az ország egyetemes érdeke szempontjából 
kötelességük, hogy rajta segítsenek, veszni 
Qa;gyják. 

Valóban, a végszükséggel küzködó gazdatár
sadalmunkat a korszerü gazdasági ismeretek hití
nya miatt, alig lehet fe/e!.IJssé tenni, ha figye
lembe vesszük azt a sajnálatos körülményt, hogy 
nálunk egészen a legutóbbi idókig a gazdastígi 
ni:poktatás egyellell kormányzati programmban 
sem szerepelt. 

Több ízben volt .alkalmunk már rámutatni, 
hogy gyérszámu iskoldinknak csak a megtartá. 
sáért is fenntartó hatóságunknak, a kultuszmi
nisztériumnak esetröl-esetre nehéz harcokat kel
lett vh•nia. Célkitűzésünk tehát, mely intéZI
ményeink fejlesztésére irányul, hogy azok útján 
gazdaközönségünk minden rétege hozzájuthasson 
a szükséges, korszerü gazdasági ismeretekhez, az 
új esztendőben is súlyos feladatok teljesítését 
írja elő lapunk számára. Lapunk egyik legemi
nensebb kötelezettségei közé tartozik még ma is, 
hogy a gazdasági népiskola hivatását, mint egy 
»terra incognitá«-f a magyar közvélemén)', sót 
sok tekintetben illetékes, intéző körök elölt is fel
tátja. 

De lapunkra vár a gyakorlati eredmények 
regisztrálása, az aktuális gazdasági és pedagógiai 
kérdések megvitatása mellett a gazdasági nép
nevelési irodalom megteremtésének magasalJb 
szempontból eléggé fel nem értékelhető fel
adata is. 

Vagyis röviden értékes programmban való
ban nincs hiány. Annál stíl)'osabb teherként fe. 
nyeget azonban az anyagi eszközök hiánya, mr:
/yekre pedig az eredményes kivitel szempontiából 
feltétlen szükségünk van. A munkában céltuda
tos elgondolással résztvevő dolgozó gárdára és 
egy hatalmas, megértö, érdeklődő táborra van 
slz.ük'ségünk. 

Kartársaim ügyszeretetét ismerve, bizalom· 
mal tekintek a jövő elé. Hiszem, hogy st<Ítusunk 
minden egyes tagja a lap bclsö munkatársának 
érzi magát és kötelességének tartja, hogy ügyün
ket írásaival a nagy nyilvánosság előtt is szol
g<ilja. f:s amikor elismerő küszönetet mondok 
az elmúlt év derék íróinak lelkes közremökiidésük
ért, egyúttal kérek mindenkit, hogy vegyék fi!l é!l 
tegyék állandóvá lapunkkal a kapcsolatot. 

Nem hallgathatom el azonban, hogy stUyos 
aggodalmaim vatZnak az oll•asók tábortinak növe
kedését illet/J/eg. Az úiévben csak fogyott eiiJ.
fizetiJink szdma. Nap-nap után érkeznek vissza a 
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lappéldányok, mélyen gondolkozóha ejtő meg
okolásokkal: »A beliigyminiszteri rende.'et értel
mében meg kell szüntetni a további e/öfizetést«, 
»a községi költségvetésbiJl törölte a br:ltigyminisz
ter a lap elöfizetését«, »mint gaztlasági tovább
képzöt tt 770-0/19-/931. sz. min. rendelet lefo. 
kozta iskoltinkat általános ;ellegüvé, tovább nincs 
szüksig a lapra.« 

De talán elég is ennyi ezekból a lesujtó vé· 
Ieményekböl. Minden nyilatkozat egy tiltó <íllás
foglahísnak látszik munkánk tovább vi!e~e ellen l 
Hangosan kiáltanak a betük, hogy a gazdasági 
népoktatás ügye még ma sem tartozik az elséJ
rendű feladatok közé. Még várhatunk, majd ha 
erre is lesz - minden más egyéb szükséglet ki· 
ellégitése után - fedezet. 

Bizonn)'al végzetes tél·edéssel, rosszul értel
mezett, félreértett hatósági rendelkezésset dllunk 
szemben. Hihetó-e, hogy ma, amikor összes ba
jaink között éppen mezógazdálkodásunk válsága 
jelenti a legsúlyosabb terhet, éppen ma zárnók el 
felsöbb rendeletekkel, a számok kolumnáin túl 
nem látó, kicsinyes finánci mérlegeléssel -- a 
válságból egyedül kivezetó utat? 

Több megértést, méltcínyosabb c/bánást ké· 
rtllik az tíjcsztelldőbcn, fölcg az illetékes fóru
mok részéról egyetcmcs nemzeti szempontból la
punk, becsületes törekvéseink, a magyar jövót 
alapoz() munkánk számárai 

A próféták . . . a haladás 
. Az emberi életfejl~dés tönénete azt tanitja, hogy 

romden korszaknak, nunden egyes embernek van kü
lön munkaköre, sajátos elhivatása. S ha olva~suk c 
tönénclcmnek fokos köteteit, mindea lapra vastag, szl
nes hetükkel van odairva, hogy az ember elölrásos 
konvencionális világa, sohasem sznrette a~ újat, ne,;, 
szerette az eg)'es emb~r sajátos t?remtési m11nkáj!lt! 
A tudatlanság nagy csordában tart ja, legelteti az em
bereket _s, az önzés ~oldogan túri ez állapotokat, 
men ó Jar a csorda eién és elsőnek harap bele a 
~övér lcgel?be. A s~okástörvény, az előítélet szabályai 
cgyformásltják, rubnkába osztályozzák az embenöme
~ct. Elvak~It. emberek, ö~tclt, maguknak élók, örök 
eletdnek h1sZ1k 111tézkedése1ket. S aztán ... jön egy em
ber, k.i összetör mmden nagy alkotást, a bálványo
k~!, ~Iknek az atyák szolgáltak, cltörlt a szombat tör
vc~Jyet, mcly az ember lelkét a mt•gállapltások lán
ca~ba v.~rtc s el:.'Y .szabadai_Jb kornak nyltja meg ka.
P!-llt. J?.nn.~k prólcták, relormátorok, jézus Krisztus, 
~1ket bortonl~.e vet, máglyán éget, keresztre fcszlt az 
onzö, gyáva tomeg, de felemel, istenit a jövó tisztábban 
látó nemzedéke. 

. .. ~zek az emberi hósök hozzáadják a meglevöhöz 
azt, mtt csak ök, senkt más nc!m adhat a világnak 
a lelkük, az é11jük sajá~os teremtését. lgy, csak igy Iei
hctséges az életnek lcJlódése. Egyes emberek sajátus 
munkáib61. ujul meg a világ s halad az emberiség a 
tökéletesedés útján. 



MBZOGAZDAS&GIN&POKTATAS 3 

Az uj miniszterünk 
Félév óta zúg, harsog felettünk a rettentő vi

har, mit úgy hívnak, hogy világválság. Régóta ké· 
szülódik s az elmult tizenkét év alatt alig volt 
olyan pillanat nemzeti életünkben, amikor az elő
szeleket egyik vagy másik oldalról ne ércztük 
volna. Egy szünet nélküli önvédelmi harc volt 
történelmünk utolsó tíz esztendeje. Minden mara· 
dék erőnket a végsökig meg kellett feszítenünk. 
hogy a kivülról jövő t;ímadó hullámok a meg
maradt országcsonkot el ne sodorják, be ne te
messék. A szüntelen védekezésben csak lopva 
fordithattunk maréknyi energiát védelmi vona
lak építésére. Csak tengernyi áldozás és sok pa
naszos lemondás árán szentelhettünk idót és erőt 
az egyetlen megmaradt erősségünk, ezeréves nem
zeti k~l,túr:ínk, viharvert bástyáinak kijavítására, 
megszliard1tásara. 

f:.s a nagy világzivatarban úgy látszik, hogy 
meginogtak a pénzügyi, a gazdas;ígi védelmi be
rendezkedések. Szinte tehetetlenül ;íl!unk és vár
juk, mfg a haragvó elemek kitombolják magukat. 
(;ondos elórehítással. bölcs kormányzati józan
s;íggal az ország felelős tényezői féltö gonddal 
arra törekednek, hogy a rendelkezésre ;ílló s~:e
rény eszkö~:ökkel, a rendkivüli viszonyok között 
is kitarthassunk addig, míg a tov;íbb fejlődéshez 
a kedvezöbb politikai és ga~:das{lgi atmoszféra 
újra elérkezik. 

A pusztító fergeteg meg;íllltotta a kultúr;ílis 
téren megindult építkezéseinket is. A várfalak 
azonban, mclyck diadalmasan dacoltak, a sz;í~:a
dok pusztító elemeivel, épek és sértetlenek. A 
nemzet szeme aggódva figyel. hogy féltve örzött 
kultúr javaink, nemes önfeláldozással felépített 
kultúrintézményeink épségben mcgóriztcssenck. 

E nehé~: idökben kapott új parancsnokot a 
magyars;íg kultúr-fellegvára dr. Kctrafliáth le11iJ 
ors~:ággyülési képviselö személyében. f:.s mély· 
séges gyükeret vert lelkünkben a hit, hogy a 
legmegfelelöbb ke~:ekre bizta a kunmínyzúi böl
cseség a kultus~:t;írca vezetését. 

U j miniszterünk régi ember a közéletben. 
A háború után megindult nemzeti újjáépítés ál
doza tos munkájából - mindenkor nagy feleleSs
séggel járó pozíciók súlyát hordo~:va - nemes 
önzetlenségge!, derekasan kivette a maga részét. 
A nagy hangot, a reklámot, a látványos piaci 
szerepléseket soha!>em szerette. A komoly mun· 
kának, kevésbeszédü, erős kezü, sokat biró em
bere. 

Nem a tetszetős látszatokban, hanem a tény· 
leges alkotások puritán, egyszerű formáiban élte 
ki alkotásvágyát. Nem szónoklatokban, hanem 
az előírt kötelesség teljesítésében szolgálta min
denkor nemzetc szent ügyét. 

Hosszú évek úta a legszorosabb kapcsolat 
füzte ahho~: a minisztériumho~:, melynek ma az 
élén áll. A trianoni kors~:ak legjelentösebb té
nyezőjének, a nemzeti sportkultúrának; mint a 
Testnevelési Tanács elnöke, dr. Karaffiáth Jen/J 
volt a megteremtője és avatott ke~:ü felépítő mcs
tere. Személyi kiv;ílósága mel!ett, tehát, megmuta
tott érdemei is predesztinálták öt arra a nehéz hi
vatásra, hogy a nemzet történelmének egyik leg
v;ílságosabb idejében rábizassék a magyar kul
túrintézmények védelme és kormány~:ása. 

f:s amikor új miniszterünk személyével s~:em
bcn a gazdasági szaktanítók testülete nevében, 
valamint lapunk rés~:éről is a legmesszebbmenő 
tiszteletünknek és ragaszkodó bizalmunknak c he. 
lyen, a nagy nyilvánosság előtt kifejezést adunk, 
engedje meg a nagyméltóságú minisztcr úr, hogy 
gazdasági népiskoláink ügyérc külön is fel
hívjuk magas figyelmét. 

A magyar jövendó a kisgazdamilliók tud;í
sától függ. :\lagyar államférfi számára alig lehet 
egyetemes nemzeti szempontból értékesebb fel
adat a mczögazdasági nevelés általánossá tételé
néL A gazdasági népiskolák tanító személyz.::te 
bizalommal várja új miniszterének ideirányuló, 
jövőt építő intézkedéscit és bizik munkájának 
teljes sikerében. 

Bármiléle tanszeP. taneszllilz és 
IIIIJDPIIIDPIUIIII fiiiSZIIPIIIéSie::~~%"':~~~19':~:~ 

Fill és BaPtuslla 
laboratoriumi felszerelési-, auegteclinikai cikkek- és tanszergyárában szerezhetó be l 

Bud11pest. 1 •• BePtllllln-utcll 26. szd•. 
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"Három világrészen keresztül" 
Irta : Kubacska Béla 

A kará~:sonyi szent ünnepeken egy remek stílus· 
sal megirt na"'yon tanulságos, magát a val:í életec 
adó, érdek~s é; értékes köny.. v:1lt a szellemi rscme· 
gém. lrója: barsi Leidenfrost Adolf magyar állam· 
polgár és jó m:~.gyar honpolgár, a budapesti m. kir. 
József müegyetem okleveles vegyészmérnökc, tut. m. 
kir. honvédhadnagy, bossányi földbirtokos, lakkl>ilr· 
gyári munkás, mémök, igazgató és tulajdolll s, egy 
·magyarországi nagy uradalom volt jószágigazgatója, 
magyarországi angol tolmács, számos jó és hasznus 
b6rgyári, gépgyári és egyéb újitások s bevezetett 
találmányok föltalálóüa, kiváló gyári s egyéb üzemek 
szervezöje és létrehozója, Európa, Amerika és Azsb 
keresztül·utazója, jelenleg pedig Kecskeméten taná:·, 
lró és gyermekeit gondosan nevelö és az életre •:Iti · 
készitö melegszivü cs:~.ládapa. 

Ennyi tisztség és ily sokféle tanulmány é.; hivatás 
betöltésében egy kötelességtudó és kötclességtcljes:tü 
világos agyú, hasmálható, érték~s. lclemény~s. na· 
gyon gyakorlati és mindenekfölött ."megbízllató, tecsfl. 
letes és tisztességes« hazánkfiától, ki a saját szcmév.:l 
látottakat és a saját maga átélt dolgokat, tapasHala· 
tokat irja meg, - sokat lehet tanulni és igaz dolgnkat 
hallani. 

Bennünket, magyarukat és különösen agrárembe· 
reket nagyon érdekel ez a suk gyakurlati é.i •·l-lszeríí 
megfigyelése és leiráSJ. szerzónek, mert hiszen t·gy 
agrárember irta ezeket szintén, ki ma:.;-a is gazdálko· 
dott, a saját birtokán és egy nagy ha·-.ai uradalomb:m 
is, a gazdaságban nött föl, édesapja, az ismert é.; ki· 
váló gazda, szesztermclö és vegyész tanltgat{L~a ,1,; 

bevezetése mellett ismerkedett meg már kora ifjús.í· 
gában a gazdasági modern é> jövcdclmczó termell:si 
technikávaL ltdcsapja hires /éJ•ai uradalmáhan és az 
ottani ll sz?szgyqrában, nagybátyja b:;ssá•IJ'i uradol
m4bon és az ottani bőrgyárába/l s lzotlfdszerelbi 
gyóróbon tanult meg sok olyan fonto> és hasznos dol· 
got, amit más, a gazdasági pályára készülö ifjú csak 
nagysokára sajátithat cl kint al életben - vagy :tuba
sem. Ilyen vezetés mellett a szárnyrabocsátott ifjú 
más látókörrel nézi a világot é5 ha olyan életrevaló 
s tanult fó ráadásul, mint b!lrsi L:·itlr!llfrost Adolf, 
akkor a nagyvilágban is azok a legmodernebb és leg
célszerűbb vívmányok fogják megragadni a figyel· 
mét, amelyeket ó még idehaza, a szintén modcrn é:; 
célszerll mezógazdasági s egyéb termelésben még nem 
látott megvalós(tottnak. Bármerre .iárt is a »három 
világrészen keresztül« vezetetit útjában h.'lrSi Leidr•n. 
frost, mint jó magyar és haladni, fcjlódni kiv{mó 
és akaró magyar mindig csak amn gondolkozott, hogy 
ezt is, még ezt is, mindcnt, amit a nagyvilágban jót 
és hasmosat látott, idehaza is meg kell valósitani l 

Szerzó családjának a nc\•c nem ismeretlen a 
magyar agráremberek cl6tt, dc nem ismeretlen a 
tudományos világban sem. Melyik középiskolai ta· 
nu16 ne tanult volna a >•LeidenfrosNéle rs~ppröl?. 
Ennek a tüneménynek az alapján magyarázzuk meg a 
gázréteggel bevont folyadékl'sepp körforgását <'s cn· 

:nek . alapján a kazá.nrobba':lásokat is. Ennek a fiziko· 

kl'11liai jelenségnek a fölfedczóje volt Joliann Gottfried 
Leidcmfrost. a duisburgi (Poroszorsz:íg, ra;nai tar:o
nuílly) egyetem tudós tanára. kinc~{ cmlékét ürük ke· 
gyelettel örzi a tudom<Ínyos világ, hálás egyeteme 
szabrot is emelt neki és az általa fölfedezett jelen· 
S.::gct nevéről nevezték cl. Sok gépésznek és gép· 
gyári munkásnak, dc sok más foglalkozású embernek 
is megmentette már ezzel a fillfedezésével az életét 
a mi /..eiden;orstunknak ez a kiváló óse. 

Barsi Lcitlenfrost Adolf bármerre járt a nagy· 
világban, mindenütt szerették, mindenütt becsülték <:a 
mindenütt nagyon tudták használni. Ez egyik fötitka 
az ó nagy sikereinek is. E!óbhi mondataimban szin. 
dékosan emeltem ki .>rt mindellekfölött megbizl1ató, b~
csületes és tisztességes-: tulajdonságát, mcly már ma· 
gában is egy egész életre szóló diadalt és érvényesülést 
jelent az emberek közölt -- idehaza is. dc főképen ... 
Amerikában l Ezt maga emeli ki szerzö. mert ame· 
rikai föniikei és fcljebbvaU1i is ett a tulajdor:s3.gát bt~· 
esülték legtiihbre n:ih s olyannyira megbizhatónak is
merték me;.: öt, hogy még a saját családjuk tagjai· 
nak, a sú111én a gyárban dolgozó fiainak az ellen· 
órzésé\'cl is öt hlzta meg adutt alkalmakkor a gyártu· 
lajdon~·családapa. 

Annyira kevés Amerik<íhan a fiiltétll·n meghízhat;í 
ember, hogy ha találnak, egy ilyent, azt örzik és meg· 
becsülik, mint a legnagyobb kinf'st·t. 

Rövid esztendeje volt még cs:1k b:~rsi Leiden/rust 
a pltilatldplliai Wolft/éle lakkb!irgyárban alkalmazva 
mint Vt·gyl-sz, mikur · »\Volft tiT, a fóniiköm, egy r~g· 
gl'l mt•gl;ítogatott irja kiinyv(·hen és beszélgetés 
közl>cn ml'gkérdczte, hogy szcrctném-e látni otthon 
anyámat, rokonaimat. Mikor már jó lwmesick -é, 
otthonom után sóvárgóvá tett s amikor látta, hoJy 
nagyon szerctném az otthoniakat Lítni: kirukkolt, hogy 
kapott egy kábelt, mely szerint meghalt egyik cd· 
digi angol ki-pvisclöjük, mcnjl·k azonnal Londonba, 
kcn·sst·k ú j képviscltjt és vcu·s;;cm őt be. /(iv:Jit egy 
ezer clol/4rról sz ól ó hitcllel'elet és így szólt: 

- Megbízom be11neá. Ha becsapsz, egész éle
tedre gazember lesze!, Ita llC'fll cs11ps! b.?, ió elolgod 
lesz 11d!am . .tl legrosszabb esetben ezer dJ/lárral SZI> 
gényebb le~zek. 

Másik zsebéból kihúz egy h:tjójegyet, mcly ue· 
rint másnap délben Nt·w·Ynrkbbl indul l'KY gőzös 
Hamburgba, mcllycl mcnncm kellett.« 

Hány l.'1Jlberre meménk alig egy esztendei is· 
mcrctség után ennyi pénzt és föle~ ilyen küldetést rá.· 
hlzni, - hogy a londoni hatalmas képviselet számára 
keressen egy új képviselőt, egy amerikába szakadt 
magyar, az amerikai gyárnak, Londonban, tdjcsen is· 
meretlen emberek között l? Még a cég titkos lrás(t 
könyvét, a »titkos Code-könyvet« is átadta neki, mcly· 
lyel néhányszavas rövid, oks·} és titkos szövegü táv· 
iratot tud küldeni a philadelphiai gyárnak a rendelé.· 
sek után pótlására, gyorsan és rejtve. Ilyen könyve min
den nagyobb amerikai cégnek van s a legnagyobb 
vigyázattal őrzik, mert az üdet szempontjából rend· 
kivüli elónyei vannak a piac kiszolgálásában és egyéb, 



a cégre nézve életkérdést jelent<'> ügyekben. Mikor 
pedig három h6n:1p mulva dolgát kitiin<'>en végezve 
visszatért Am~rik<\ba, kitünt, hogy feleannyit költött 
a ráblzott pénzb<'>l, mint az ellS:lje. Meg is lett meg· 
bizhatóságának és használhatóságának a jutalma, -
mert a világ legnagyobb lakkbörgyártulajdonosának, 
Wol/l úrnak a leányát is feleségül nyerte, mivel a7 
apa ezek után már tudta, hogy kihez adja c;,:-y egész 
életre az egyetlen lcánykáját. 

f:rdckes és följegyzl-sre érdemes, hogy a viszo· 
nyok ma is körülbelül teljesen ezek Amerikában, a 
megbizhatóság tekintetében. Nagyon kevl-s azok· 
nak a száma, és ezek rendszerint a bevándor" 
lókból kerülnek ki, akikre rá mernek bizni tel· 
jesen bizalmas és fontos dolgokat. Egyik j6baráto
mat 1930 6szén búcsúztattuk cl, aki Kanadába ment 
ki. azóta pedig bejárta ~szakamerika nagyrészét, dol
gozott a bátyja mellett is. ki rcpül6gt.1Jgyári gépl-sz
mémök abban a repülögépgyárban, ahol a mi derl-k 
két hazánkfiának az 6ceánrepülögépe, a :/11slice for 
HungarJ"( motorjai készültek, jelenle;{ pedig rgy hatal
mas farmon gazdálkodik Nrw-York mcllett, --· rz a 
barátom is a leveleiben ilyen megfigyclé5ciröl ir ml-g 
mostan is, nekt•m, mint amilyeneket tapasaalt három
négy évtizeddel már czclött b.1rsi l.eidr'lljrost Adolf 
is. Ugylátszik, hogy ezek a viszonyok s~·m üccánon 
innen. sem ()ccánon t{tl nem változtak az u:cíhhi év· 
tizedekben l 

Nagy élvezettel olvashatja mindenki ezt a köny
\'Ct, sokat tanulhat bclóh·, mert egyike awknak a ke· 
vésszámú {u ld rásoknak és a \'il ágban tett me;{ figye· 
léseknek, tapasztalatoknak, mdyeket egy na:.;ytudásÍI 
és mindenhcz értü magyar ember tollából eddig kap· 
tunk. A saját boldogulását, küzdclmcit és Slép sikercit 
mondja cl, bár nagyon rövidre fogva, de {tgy, hog_1 
abból minden olvas6ja tanulhat és az életbL·n értcl 
keslthcti. Maguknak az egyes fcjczetekne~( a cínvi 
is igen változatos és gazdag tapa5ztalatokn}l t•ng.·d· 
nek bepillantást a mübe. Igy például a: »Boldog if. 
júság«, »Európai tanulmányúton«, »E Isti u am az ('j 
világha«, »Aml'rikai földön<, »A világ legnagyobb lakk· 
gyárában(<, >>A Niagara·vizesésnél«, »Eisi utam vis7.
sza Eur6pába«, »Vi;s •a Amerikába<, »Má~odik utam 
Európába«, »Mt•zógazdasági tapasztalataim Amcriká· 
ban:c, » Búzatermelés ·, »Kukoricatcrmclés.,, »Szöló· és 
gyümtikstcrmelés«, »Baromfitenyést.tés<,, »C'sikágói 

Minden mezögazdallági sznkoktulónak, szak· 
lanilónak 6• gazdának nélkülözhetetlen 

POLÓNYIMANÓ 
kiváló gyakorlilii uakmunkája : 

.. A IDIIflr 11rlag1 baromfi tédBIIDB" 
és 

.. BaroiDflnBIDBSIIés 811Dálaiban ás mto~atban" 
Ára IIZBklanilóknak éa e lapra hivatkozóknak 6 P helyell 
4.50 P és még ezen kivül ingyen mellékletkénl kapják 
Moln6r P61: .H~yan lehel a l)'uklenyéuléa a falu 
61e:•k k6nnyiiGJe r cimü könyvet is. - Megrendelhető 
a Mall)'ar Parlagi Baromliakal Nemeaitök Országos Szindi· 

kátuaánál : Budapest 72. Poslllfiók 22. 

vágóhidak«, »Nyugat-Indiában«, »A magyarak ósha· 
r.ájában«, »Házasság Amerikában··, »Svájc, Montc· 
Carlo«, »Találmányom értékesitése Amerikában és 
Spanyolországban«, »Spanyol bikaviadah, »HOJyan 
fogják a kondorkeselyiít'<, »Amerikai ujságirónc5 :1 

háborúban«, >>Bopfingenbell'< és a »Befejezés< címd 
fejezetek mind egy nagyon gyakorlati, nyíltszemlí é~ 
igen képzett magyar embemek az_ életirásaL Az át
élt dolgoknak és a tényeknek a h!i ldrásü sokkal 
hasznosabbak és nagyobb értéküek, mint a mástól 
hallott és olvasott dolgo!<nak a vl-rnélküli rekapitulá.· 
lásai, amint azt egy jél olasz közmondás is mondja. 
mcly magyarra fordítva így hangzik: »A tények hím· 
ncmiíck, a szavak n<'>nemüek.'< 

Nem csodálkozi'• azon, ho;,{y Svájcban, a kitlinó 
havasi legeMkön >>alm,:-okon él ö szimmentháli marhák
tól oly remek tejet fejnek, - »hiszen virágbokrét<i· 
nak illenék be az illatos fií és egyéb növény, amit 
ottan esznek.<' 

Elmondja, hogyan trágyázzák a1. indiánusok ÖS· 
idöktöl fogva az apn} és hasznavehetetlen halakkal 
az indinn com -t, az indián gabnnát, vagyis a kuko· 
ric·át, mPly az ö földjükön j<'> term1.:St ad. Érdekes, 
ez csak egy vallásos áldozat az indiánoknáL ho;{y a 
haragv<'> Niagara i~t:·nt kiengeszteljék s mikor ciS<'> 
holdtöltekor, t-jjel, a legnagyobb esiindben kiviszik 
a rc·ngetcg halhullát, ök maguk nem is tudják, hogy 
mily nagymértékben gazdagitják ilyenkor a földjci· 
ket a lcgértékcsrhh szen·cs tápanyagokkal, amit a 
nii\'(·ny fiih·csz (foszfor. 11itro~é11, k!Íiium, mész) 
t-s amiért azután olyan j<'>l terem az iroquois-india
nok kulwrit:afiildjc l 

A mindenbiil üzletel ú pl-11Zt csinálll amerikai 
ml-g a temetót is haszonra (b11sines) használja ki, 
mikor c,.:y gyönyürí't l-s rngr parkban a szép porphir· 
sziklák (·s s:t·bhnl-1-szehh fák ahí tl'meti cl a marl-knyi 
maracU·kát a kn·mat{>riumokhan elhamvasztott tes· 
teknek. Az ivódzre azonhan úgy l ítszik már nem nagy 
gondot forditanak, mt•rt u;~yanebben a városban, -
noha d(og nagy és n-~p~>. lévén ez a város maga 
Plii!oddpliirt (l'. mdy az hznknmerikai Egyesiilt-Áila
molm1k nagys;ígra a liarmarlill l·~JlflgJ•:Jbb t•árosa, 
kú millit'.nál tübb hkoss:ll és 17<Jo -11! 10-ig az VIlió
nak a ftivárosa is volt, ·-·- maga l.ddelljrost is egy 
ujjnyi hosszú él<i hala,-skát fogott e;,:yszer az h·ó· 
poharában, amint a csapr61 eresztette a vizet, pe· 
dig védett helyen, st.ép p:ukban és fegyveres <'>ri~l!t 
nwlll'lt U·ni ciszternákb/>1 k<~pták a vizl'l. Stit h:>r· 
tibile dictul -· egyszer a cisztendk tis1.titása alkal· 
mával azokban egy cgést. tchéncsonl\•ázat is talál· 
tak ·- állit(,)ag-... (lehet, ho,;y ezzel is csak a temetil 
b11sines-ét akarják a olgálni az Ü,.!;yes philadelphiaiak ... ) 

Egyszer -- egy new-yorki 1n·árban -- az ablakos : 
fizetési boritékban egy egl-sz ezüstdollárral többet fi· 
zettek ki neki, mint amennyi j;írt volna. Mikor észm· 
vette s nyomban szólt a f<'>nökének, az mérges lett 
és . eredj a pokolb.1, tc 11émet spió11! feddt~SS<~I abban 
a perchen cl is küldte. Ez volt a kiiszönet . 

Mikor clöször hajózott át Amerikába, még nem 
volt hozzászokva a· rckkcnó hó ;égckhez. Hobokell bell, 
a Hud~ot.-jolynm jobbpartján kötött ki hajója s a 
vámtiszt rettenetcsen csodálkozott, mikor sátorlapot é~ 
Jüstöltsznlontuit látott a bóröndjében, amit jó magya· 
ros gondoskodásból még Európából vitt át magával. 
Mikor 1wdig az x-edik emdetcn U·ni lakásukon l'gy 



spanyol barátjával panaszkodtak a 98 Fahrenheit fo· 
kos hőség miatt --megfelel kb. 37 Celsius és .lD 
Réamur foknak, -- házigazdájuk azzal vigasztalt<t öket: 
»Most nincs is még meleg, hisz a lovak még ki turi· 
ják húzni patáikat a forró aszfaltból.« 

A Pennsylvtínin Trust Co-nál nagyobh összc;.{tt 
helyezett cl folyószámlára s mikor kérdezte, hogy mi· 
lycn k<Jmatot fizeuwk, szemébe nevettek: »Hát nem 
dég, ha vigyázunk a pénzérc és beváltjuk a csck
kcit?« 

Személyesen gyüjtött tapasztalatukat a helyszlnen 
azokról a zseniális épltkezésekröl, mclyek scgltségé· 
vel az öreg /. D. Rockefe.'ler a völgyból szivattytlk· 
kal egy hatalmas csőhálózatban a kutakból nyert pel
róleurnot a 2000 méter magas .-\lleghany-hegységre 
nyomta föl. - mert a vasúttársaság egyre emelt~~ :-t 

kezdetben olcsó fuvardljait, mikor a nyers petr6lcu
mot a tisztirókhoz kellett szá!Utania. Uksón (:s ap· 
ránként vette össze Ro<:kcfeller azokat a vékony fühl
sávokat, mclyeket azután -- teljesen a vasútvonal mel· 
lett -- arra használt föl, hogy a fiildbefektetett cs<i
veken bámulatosan olcsón és saját üzemben birta a 
petróleumját a tisztltóhoz, majd onnan Newyorkba (·~ 
a többi fogyasztóhelyre clnyomni, a magas hegyen 
lévő gyüjt6 óriási nlvókülönbsége folytán létesített 
nagy nyomássali Ez a zseniális találmánya és ütlctl' 
azután meg is hozta neki nagy gyümölcsé·t: mindcn 
idók leggazdagabb embere lett az egész földön. l\lam
mutmilliomos, a leggazdagabb petróleumkirály, dc: 
mindemellett páratlanul nagylelkű ernherbarát és j<'•
tevö, ki Illérhetetlen vagyonából oly összegeket adutt 
tudományos és !:,>yakorlati jelent<~ségű !'mbcrhat"áti in
tézmények alapltására, mint még senki a vilá~on l 

Volt azonban barsi Leidenfrostnak sok és nagy 
veszedelemmel járó vállalkozása is. Nem egyszer for· 
gott életveszedelemben s caak a véletlen és a gyors 
cselekvőképessége mentette meg 6t a katasztrófáktól. 
Gyorsan fölismene a helyzetet, azonnal átlátta, mi vár 
rá, ha késlekedik és ügyesen s gyorsan cselekedett. 

. Már a ».~cab' szót is ráfnák Milwnukeebnll O::szak
amcrika egyik gyárvárosa; a gépér(', amdyf•n dolgo
zott, mert nagyon szorgalmasan dolgozott, ez pedig a 
strikeezred nyelvén az jelenti, hogy él~tertd:>l jtíf
szol!•' Az »amerikázó« gyárimunkások fölfegyverkezve 
vártak már rá, ki a legügyesebb és legszorgalmasabb 
rnunkás volt akkoriban a gyárban, de ,; okosahh volt, 
mint ök és nem mcnt többé a gyár tájékára scm. 

Máskor egy másik b6rgyárhan kellett kikémlelni, 
mint alkalmazottnak ( elözNl'S tudta nélküli) azt az 
eljárást, amit saját gyárában s ahadalmaztatott késöbbi 
ap6sa s amit ez a gyár tiltottan alkalmazott szintén. 
Itten is csak nyilt szeme és világos agya mentcttc• 
meg attól, hogy a munkavezet<'S a browninl{jával le 
nem puffantotta, mikor, nem is olyan sokára, meg· 
IS:rerezte a 'biróság elé szükségelt hizonyltékot, mdy· 
nek hinokában azután későbbi apósa sok-sok ezer dol
lán kapott kánérltés alakjában és újabh gyártási vt-
delmet is nyert. 

Voltak még több tragikuss:í válhat6 t·setl'i, dc 
szerencsésen s hála Istennek, mindcgyikbül ü került 
ki épen és diadalmasan. 

Nem /Itt a munkdtól, bdrmilye11 n/nkba11 i.~ kel'· 
lett vele megbírkóznln. Mindenllol megtíl!tn n Ile· 
lylt ls teljes embert adott minde11 rsrtbt•fl. ripu.~n 
ls merszemllyeslt/Jje volt fJIInak az angol mondtís-

nak, /10g_v .>az igazi rmb~r, a 11zt1ga igni lzelyéll•, 
;>tlw rigllt maii on tl!e riglzt pince·. és ezzel 1/Rf(.l' 

eredményeket is Irt el. Solirt 11em tét1enkedett. Eg,l'
kori gyórflíllöke, ki késlíbfJ apríS'I is lt'tt, momltn 
11éki tö/Jbször: »Szerctlek. me rt /J('I/III'fl 11i11cs rgv 
c.~öpp lusffl csont s.•m. · 

Enn)•i t•rt-nnyel és ekkora j6tulajdons:í~okkal jll'· 

dig hol nem tudja valaki megkedveltelni mag:ít é~ 
megállani hc·lyét ?l Akihl·n nincs t·gy csiipp lusta 
<:sont scm, az Amerikában is <~ppcn í1gy t:r\'{·nyesül, 
mint Azsiában, vagy Eunípáhan, sót még- az agyon· 
nyomorított Csonka haz;ínkhan is, mint hl'i>iwnyitotta 
ezt brusi Leideilfrost Adolf. ki jelenleg Kt·cskemét la· 
kusa és bár a vilt.gháhorÍI alatt idehaza maradt, hiv· 
ták, dl' nem mcnt \'Íssza .\merikáha s j«'>llchet, nagy 
iisszegeket, e;.:t-sz vagyon:ít hadikiiksi'Jnkiitvényc·kb,· fek
tette, melyek valoriz:ílúsára még- a remc~nyek j;; haj•'• 
törést szem·edtek a mostani ds1.0nyuk köl.iitt, mf.gis 
megtalálta a számára \'aló lwlyl't, mc·gélhetc'·st .:S ér· 
vényesülést, ó. a »h;írom dlágn:si.Cn ken·sztiil· utaz<'• 
élt·treval6 magyar. 

N'yclvckl't tanulni és nyelveket tudni l Ezt hirdeti 
legcrösehhen, mert ez az "gyik leghiztosahh t-s min· 
den körülményck közölt lt·gállandoíhh {·rték, küliinii· 
6CR nekünk magyaroknak, kikkel a sors a nt-pek tiir· 
téndméhcn m•~g t•lcddig teljesen i.;mc·retlen kl'g-yeth·n
S<~ggcl h;ínt cll 

Három világrúzt kl'rc;ztül u:awtt és hl'j;in ban: 
Ll'itlellfro•t Aaolf, n·ngeteg tapasztalatolt Sl.crl«'tt, na
gyon sok nép<·t meghnwrt. f:dcs:tpja elhunyta ut;Ín, 
a mult század legutolsó éveihc·n induli cl /loldo/(·l'rttt
g}'nrorszógból, hossányi hirtokukról a :"\yitra als•'• part· 
j:írúl. .\ szászors1.ági Frdhergl)('n megisnwrkl'dt·tt a 
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világ mindenféle nemzetiségü fiával, kikkel együtt 
volt a bórszakiskoláhan. Egy itteni ólom- és ezüst· 
hányában a Davis-lámpa lmh-ány f<'·nye rm·llett ta. 
lálkozott egy japán herce;.:gcl, ki hatalmas h:ínyái 
miatt jött id~· egyswrü munkás- .~s szakisk·•lai hallga· 
tóként, megtanulni a s·mkmát. H h· ták jap;hi ha r(Ltai 
a csercsznyPvirágdts és a fiilkel<i nap iiriikst.Í'p had. 
jába, járt :'1/yugatindi:íhan, Jamaika st.i:.;•··t-n, a m·•
gyarok ()shazájáhan, az Oka és a Volga vidPkén, is
meri a rettenetes orosz író, Maxim Corkij ,•;íro· 
sát és a sok-sok oroszorszflgi magyar hadifo;.:oly síny· 
l<id{st~tll'k ll('ly<.'·t: ~is;ti-~ovgorodot, hol m•tjd· 
nem <·It-tét vesztette egy t~jszakai rabl.í- ,:s or,.:yilk'ls 
t<irl-tól , kiirülj;írta az egykor hír!'s Kreml·t, fiint járt 
a Vl'ZU\'on és hozott emll·kül épp<'n akkor kiliiy!'lt H 
vát, gyünyiirkiidiitt S\"ájc hólep·e hén·<"in. ( ;ihralt:ír 
szikláin. -:-!hajózott a Trafalg;ír-fok mclh-tt. holtRos 
ben az c~y<'siilt francia-spanyol tea;.:cri haderőt :'\cl· 
son admir;ílis saját éldt' ;írfln is tönkreverte és ez
zel a tl'ltén·l megalapmta a brit vil:ígbirodalom tnoti 
nagyság {tr, i-nwri Magna Charta s :igPtét, hol 1 ~ 1 5· 
ben a ravasz és o·s .. lszii\'<Í Fiildnélküli ]:ínost<ÍI a1 
angol nemcsek kikényswdtt·t ték alkotrn;ínykn·liik•·t, a 
»Magna Chartá -t, az angolok »:\rany Intlift -já•, jflrt 
ahhan a kis hollandi házban, Zaandam városában. 
ahol a lt:tünt orost. c.sillagzat egyik h·gnagyohb f•'·nyíí 
uralkotl<'•ja. !\agy !'éter dr tanulta me.~ a hajót'·pí· 
ti-st tengeri világhatalmának a nwgalapozása <"Í'I-
j;íb<•l . soit t·gy {"·at lan pillanat han. csupa pajk·•s-
ságht'll, m~g a minden oroswk cárj;ínak at. ágy;íhan 
is megpihent, bement Montc Carl<'>ba és kijiitt anél
kül, hogy c.~Y fillért i; ottlngyott volna, oh·asta ti is 
:t mimlcn amerikai diíll Jt,gnagyobh sz•·;Hs<·glwn és 
tisztr·lt·tb .. n tartott slrlu·ly külapj;ín az írást: »Itt nyug
szik FrankJin lknj;ímin és nej ... J>eborah , dolgozott 
a vil;íg legnagyobb hoirgy{trában i-s k<:só!>h ennek 
tulajdonosa is len, tist.tán eg"yéni cn:nyei folyt{m. 
imádkozott az óskercs1.tényck n'nnai fiilrlalatti kata
komh:íiban, hol kétezer esztendö\'t·l ct.eló t a hitükt~rt 
(·s nwggy.izódt'·siikért ,:ppt·n úg-y hahmra iilt{-k at. r·m
ht.•r<'k<'t, mint ma a vihígon. ,,.~k,:sen v{uulorolt. tal:ílm;t
ny;Ít {rtt'·k!'sltn· a hMiiclt .. l'irt·nt·usok d(-Ji l:íh:ínál •·lt.·
rüW viílgyt•k iiriikziilrl olajf:íinak t'·s narancsligt·teiuPk a 
IK·.rkl'ihen csobog<'. patakoknfll, ahol ma m{tr at. cm· 
hcrv(·r iintiizi a hin•t ,:s a naran•·sf;íkon ntmcsak a 
narancsok s:írga giimhj .. i ··süng-t•Jwk ... Jürt mind:·t.t'
ken a lwh·eken, a h;írom t'lrdtniin·ztt· sz;írazfiild üst.· 
szcs kultí;n·idt:k,·in, a llll'S<:s lncli;íkt<'>l t·g-t:st.t•n az 
új\"ilági aranyb;íny;íkig mind .. ;tütt, h"ldog- ,~, n;ílunk 
mindt•nt•st·tn· sokkal gazdagahh IH'IIlt.t·tt·k küziitl. d.· 
iir<"g- napjaira mégis csak arra a füldr~ jiitt visst.a. 
ahol a hükstijc· ringott tls ahol mint kis.~yerml'k a 
tarka pillang<'>kat kcr~ctt<·, ahol gyermekkora és ifjúi 
t-vei <'1-t'ntyi 57.(-p cmll·ke m•>St is kiirüliittt• zs•mg és 
iiriikkt: lt·lkl·ht.·n ,:), nwrt idehaza szehb a rÍlzsa (os 
rl>zs;ísabb a hajnal, tist.t{thb a patakdt. s zt•ngcihla·k a 
daJok ... 

:'\agy- Boss;íny... T.t~\·a ... 
Szül«'h•flros... (·s • s tUt d i birtok ... 
Mfls nydven vcwtik már ottan az anyaküny,·e· 

k<'t ... (-s m:ísok lettek az <isi hirtok telekkiinyvi urai. .. 
Kt.•dvt's honfit<írsunknak pPdig. killt.'k bárhol a 

nagyvilágban, h;írom vilflgr<.'·sz milliárdnyi kiizsí-g.:hcn 
t-s városáhan iiriinmwl t•ngedt<·k volna meg a le
telept.•dést, csupán c1.en a két helyen nem volt szaharl, 

tilos volt a régi fészket fülkeresni és mPgigazitani. .. 
!'edig- ez még- a buta g6lyamadárnak és a csicsergc'í 
k•·ski-knek is smhad ... 

Eg-yetl<-n iiriinw az alfiildi na~y homakvárosb:m 
rn;ír cs•tk az, hogy any{ttlan, drá~a két gyermekének 
jt'> <'l!imcn!'lelét és szl-p fejlödését vigyázza és \"t!ZC'Ssc. 

Et. aranyozza b:: üregcdó napjait. 

* 
Amilyen nagy élvezettel oh•astam én e remek 

munkának minden egyes sorát, hizonyára hasonló 
(·lvezctlt·l wszik kedves olvas6im i~ azt, ha ezek után 
t· kedves lapunk hasábjain még néhány s~emelvényt 
fogok kiiziilni bu.<i Lnidrnfrost A•lolfnnk azokb61 az 
agrárnmatkozf1sÍl megfigyeléseihöl, mclyekkel ide· 
haza nálunk is lehet a mt.·zóg-azdasági termelést és ér· 
tékcsítést ftojkszteni még. 

Csak riividen és csak magára a7. a~rártanulmi
nyokra tt'-u·k ki. Ha cgy<'sck ezekhűl már n('m idó· 
sz('f'íiek, avagy a mi kiiliinll';.;es hazai viszonyaink kii· 
t.iitt nem tarthatnak ;íltalftnos t>rdckWdésrc sdmot. 
akkor tanuljunk lcgaláhh a szrl1rmb!íl (!:, mdy C'ZC'

kct ottan olyan rövid idil alatt és olyan gyiinyörücn 
mcg,·aU.sítani k(opps volt l 

Ha minálunk is, úgy az állami. mint a ma:,(1nosok 
av,ritrtevl·k~·nys{:gét is olyan reális é' olyan rado· 
u á lis a grá t szellem ü tcrrneli-s:cdmikai érzék hatn-i át 
és intét.kt.·d•~seikbcn is ezek nyih·ánulnának ml'g, mint 
a fiilsoroland<'>, t:,-ak n~h{my pé!t.Uból is majd Htható 
lest., akkor sok cSl'then mi tudnánk ml'g-lcpni újahb
nM -í1jabh a:~• á r fülfc:lt: .é5ekkel é; me~ö;4azdasá:~i ént:· 
kekh-l a külfiildt·t s nem ök hoznák cz:ok,·t a mi 
tudomásunkra (·s mindannyiswr j6 magas áron a mi 
nyakunkra is 1... Eh-ég rt.' illenék és kiitl'lcs•é;.;ünk is 
n>lna, nekünk, mint a világ" c;;yik lt·gri-g-chhi agr.ír· 
népí·nt.:k t's t•gyik ll';.;johh mezÖl{,tZdasági terrnékeket 
d<">állft<'• fiildmivcló és állattl'nyésztö embereinek, egy 
kiss(- sokkal több lclcrnényess~ggcl, újh;íssal és haS7.· 
nos irányitáss:tl fejlesztt·ni ,:s wzctni a hazai m<'z<'l
gazdas;ígi \"Íst.Onyainkat és értékdoi:íllítámnkat is min
th·n téreni 

( Folytntiuk.) 

Hiszek Cf(Y Istenben, hiszek ef(y hazában, 
Hiszrk e1u istrni örök il(nzsdf(bnn, 
Hiszek Mal(yarorszlÍI( fcl:dmaddstíbrm. Amen. 

o A szeghalmi 
Önáll6 Gazdasági 

Nép lsko_la 
állami ellenőrzés alatt álló és garanitill fehérhasmenés· 
mPg luberculózismenles l•lli,. .. o,..ll·t-•~•••· 
t•li•l feh6r leghorn és v6rh·lzlandl napos• 

oslb6k és kelteta lolások tav .. zi 
szállitáara elöjegyezhetök 

A napos csibék darabja március végéig .. 110 flll6r, 
• • • március után ... 40 11116r. 

A keltelő tojások ára a szeghalmi mindenkori piaci 
tojás-ár máslélszerese. 

l 



A leánynevelés 
kérdéséhez szóltam hozz;í lapunk legutllbbi sz.í
mában és a cikk befejezt'> soraiban ígéret~! tet
tem, hogy e tárgyra visszatérek. Késztet•ett ezen 
ígéretre a leánynevelés kérdésének nemzetsors
döntő jelentősége és fejtegetésern azon végkiivct
keztetésü megállapítása, hogy úgy a társadalom. 
mint a nemzet nélkiilözhcti a mííkertész :'1lta! 
ivartalanul szaporított vidgokat, mclyck súrom
levél pompájukkal, nagyságukkaL pillanatnyilag 
hathatnak és vevöre is taU1lhatnak, dc clvirít{Ls 
után a vázából, vagy kebelról a szcmétdombra, 
vagy az utca porúba kerülnek, dc nem nélkülöz
heti a mesterkéltség nélküli vir:íg és vad\·ir:Í;.{ 
szlnpompát, mcly a maga egyszeribégében é~ 
tisztas;ígában mindent nyujt. Ad, ha kell gyt',g-y· 
szert, illóolajat, balzsamot, sőt bóséges mag-tcr· 
mést is ... 

Oszintén mondom, hogy keserűséggel és f:íj{, 
érzéssel nyulok e kérdéshez, mert a legteljesebb 
ideálizmustM eltelten szalgáltam több évtizeden 
át munkakörömet és ma a tapasztalás és a meg· 
ismerés mégis arra kényszerít, hogy im;ídottamn)l 
leplezetlenül megmondjam a valót. Olyanféle l!r
zésem van, mint az anyának, aki gyermekét sze
retetének elvakultságában a lcgszebbnck, a leg
jobbnak, a legnemesebbnck, a legokosabbnak 
tartja és az idő kiinyörtelenül meggp'}zödteti, 
hogy szeplös is, buta is, sót, hogy megérett a7. 
akasztófára is. 

A vetköztetést a legkíméletesebben teszem. 
ne érjen a búbosbanka vádja! Kt-pckben és kép
letekben t;írom fel röviden a bajokat, azon meg
győződéssel, hogy a kelevényt nem lehet gondos 
és ;ílland(, takarással gyógyítani, hattcm kÍIIH!· 
letlen sebészeti beavatkoz;íssal. 

Az igazi életre elökészítií és az élet szcmpont. 
jából tényleges értékkel bíró lccinync••clésrc 11 
mi isko/cíink l::tm{nek liivatottall. Képesíti ük.·t 
erre az elhivatotts;ígra, nemcsak a tant"rv sokol. 
dalú és gyakorlati szcmpontú ir;ínya. hanc111 a 
tanerők f;íradhatatlan <-s lclkPs ügybuzgalma Js. 
:f.:s mégis a célt61 mcssze ballagunk. 

De ugyan miért ? ... 
Azért, mert kényszerítve vagyunk egy fazék. 

ban egyszerre főzni ct kcívét, a llmmplit, a babot: 
mert egy fogatha kell fognunk a s7.;unarat a lt'•
val; mert termelnünk kellene a mag-yar t:írsada· 
lom tisztult felfog;ísú, munki1t kedvel1i és tudt', 
gy6gyniivényeit, de a neb;íntsviníg szam{trkó· 
r6ja, acatja és nem tudom én milycn gaza, alw
dályozza öket tt fejlödésbcn, süt mt-g abban is, 
hogy talajunkban igazcín, szíl'iilt szcrint gyiike. 
ret verjenek. 

Az ok kézenfekvő! Jól tudjuk, hogy mindca 
érték viszonylagos. Az afrikai néptörzsek szín:
sen cseréltek tükördarabért és apró gy:í ri csccsc. 
becsékért elef;íntagyarat, gyém:íntot. Az ízlés é; a 
másnak nincs, vagy nem lehet és az abb1",l sz;Ír· 
mazó kereslet hat{Lrozza meg legtöbbször az ér
téket. Ha egyik napról a m;isikra a gyt'·m;íntmczii. 
ket gyémántontó bányák cserélm!k fel, az utakal 

kavicsozhatn;ínk vele, dc egyí-b kereslet nem 
lenne benne, mint ahogy nincs a leleihelyén a 
m;íramarosi gyém;íntban, vagy az amctisztben. 

N' cm az igazi bels1i és has7.n:'tlhat{J ért{k 
hanem az cxccntricit;Ís, sok , ... ,.etben a I;Íbzat a1. 
ért{·k méröje! ... A gyermek. k} :1. rejH·tt _1!rték~t 
felismerni n<·m képes, ha felkmaljuk nck1 a va
laszt;Íst. a szí-p. rikítt'1 szinespapir ut;Ín fog kapni 
és nem az a mellé helyezett sZ<Íz, vag-y l't.er pcu
gós bankjegy ut;Ín. ~t· csud;ílkozzunk h:ít, Ita 
nem l'UKJ'IIIIII lwpósak, hin f!_l'crmc:k a t:írsa
dalom is. :\ tömeg Í7.h~se, divatja folyt;ín ki
alakult közvélcmény, a tiimcgpszich{· sem mér
lcgcl. A cscndc~cn elhangzott okos sz<Ít 111'11\ hallja 
meg, de a hangos onlít:íst, azt megemí-szti tm!g-, 
ha maszlag is. Fií a< iHtüzct! ... Emh~kczziink c'ak 
a nyulacskatojt >,pirostojrís,,.ra. Elhit·c r{,!a, hogy 
a nyulacska tojta, de még a7.1 i-;, hog-y az l'gé~z 
cukorb61 van, p~dig tök és gersli \'olt lll'nnc 
{·s szép piro' szín{·re i-;, a sok ;Írtatlauul kiontutt 
vér festett!'. 

A mi iskol:'tinkn;íl IIIC!-{l'tlll az t:rtau·s tarta. 
lom, dc a csomagolás, uz dlwll jl'lltílaldsa, az 
ijcsztiícn siralmas. :-.;<'lll szabad teh.ít l'Zl'k ut;Ín 
meglep1'idniink. ha a ll'gt-rtt':kc,d>u l'll'lll ki,ikli1.: 
kezcink kiiziil t'·s az. ami nll'gmarad, annak nag-y 
rl-szt~t nem a tanul:'1s v;ígya. az i,kula SZl'fl'h·tc. 
hatl<'lll a ti.ll'\'loll\' l.JiintctÍÍ retHh·lkez{·sei kötik 
hozz:ínk kt~m·szl'l:t.detten. 

f:s mi tc'renlli ezt az ;'ddatlan heinetet ? .. 
Egy-k{·l paragrafus, kiitell-s,,~;..:üÍtkkl- testi, 

hogy mindt·n tm·;'ibhkt'·pziítankiitl·les korú gyer
meket kor;ínak képesítést~ alapj:ín lwi,kol;ízzunk. 
Tudjuk, mit jelent ez! :\z egy két elemi isk lJ b t 
v{·gl.l·tt. vagy analfah{,ta hcke\'l'redik az \'" \'1. 
oszt;ílyt. ~iít az 1.. ll., lll. polg;í rit vl-gzettek 
kiizt'·. I >e l'Z nu~ g lll'lll i-; lenne a lt-gnagyohh haj: 
ezt tapintatlal kellií figvc!clllllll'l ,:s peda"l·, .. usi 
érd·kkel mt'·g' b;ír ,·,elu:zen ;ÍJ l,·h~t .-.hi· 
dalni .. \ haj f,jképcn a tlltgyohh /u}zst:K:'!dlt'u t's 
VtÍrosokbau ott V<lll, hogy e,:,:y o~zt,ílyb;L kerül 
ennek folyom;ínyakép a t'ig:íny, kifutú, cst·lt:tf. 
lt·tÍII_I', 11 t'l'lldt:gliíi, 1'111-{_1' luíl't:-, ,·agy nem Itulom 
{·n milyc11 hdzi kiswlwíló- ,_? lt·dny, a tiszte-.. 
földmíves, a7. iparos, kcr<"~kcdü, a vasúti altiszt, 
sót kistisztvi,.clií ]c;',m{t\·al. I.P!wt akkor csod;'tl
kozni azon, hogy l'l'l;CII az az clt:lll, kinek kg-· 
ink:íhb ~zolg;íln{t az l-nlekeit l'7.1'n iskolatípus, 

A szeghalmi 
Önálló Gazdasági Iskolánál 
a szép gyökeres mirabolán szilva alany 
száz darabonkint 2 50 pengőért ka p h a t ó. 
Kaphaló a mirabolán szilva cserében is 
alma, körte, barack, vagy cseresznye és 
meggy vad-alanyf:rl. 



CZOGAZDASAGI Nt:POKTATAS 

>·ckszik azt minden iíron és m{,don kikerülni? 
abad ezek után megütköznünk a "ondos szülií 

' 1 ' ' l ., on crve csen, wgy a rothadt baracko/l kü.'é 
·m Cllgedi c:somagollli az ii félte· U szemefén vét 
sti(_eg_ls Jell<~leg ép. portékdicít? ... Vagy meg Ic: 
:t ~tkozn~ a lll.takozason, hogy lc;ínyút nem az(~rt 
lldt az tskolaba, hogy a hírhííl ism(~rt f•:r
:kkel az közelebbről megismertesse é; lelki ép. 
gl-t is az l:íritk elijuj és köziitti itWkbcn vc~zé· 
rztessc? Nem! Ezl·n segíteni kell! 

A segít és eszközeinek megncve1.é•c eliitt azon
m ki kell jelentenem, hogy ;ítérzcm azt az en'ít. 
cly iskolilink ~zempontjúbM az általános és kii: 
!f'z<'í tankütele;ettség kimoncL'1~Úban rejlik. Azt 

sejtPm. hogy javaslatom kapcs;Ín n{·rndyek 
lhozz;ík ellen<'·rvi.il az el('mi iskolai hei,l-wl.í 
st. Elébe V<Í.guk azonban a dolognak. Ezeknek 
enem, hogy az elemi bkol;ín.íl a la/uíhc/1• sze 
'lli hm•afarlowndósd!! m:ír maga C""\' tiikék
snC"k mo11dhat!', rost;(lá,t jt'lent. Ezzel' szemb(:n 
mi iskol:1inkha az egész lak•',hclyn'íl \'en'ídnek 
~zl' a tankiitcl('~ek. .\z elemi iskola ezcnkí\'iil 
kifejtett szorgalom, tanul111<Ín~ i d•'ímcrH·tcl sw 
rit <'-nül-t"Tl~ szekkt:d. 111i Jli'dig IÍtv:·ss~iik a.z 
·sui a ti.\z(a maggal csak au'rt, merl a~ egy 
·l~t·n termelt. :\(· felejt~iik Jlll~g ('zcnkívül. hogy 
magyar ki~gazda. iparo.; sth. a legtiíriihn~·t

rttehh arbztokrata ahhan a tekint('th~·n. hogy 
mag;Ín;'tl alacso11yabhnak n~lt ~z;Írrnaz;í-,írak 

t1 ~zívc,(•Jl ken:redje11 .. \ 11 ·tn él'!·, korh,ur a 
, emwkt:l r~adalom lll é~ dt·rnok ra ta, tk azor ll ú l 
t<'·keml'lk('(h~st -.('jt a f('],(íhh t.'1r-.adalmi o~z 
ly okhoz val ú diirgiih'ídt··~hl'n: a fe!fdé. \:r gy 
::tr a naphallt·zé-. JH:III \·akítja, d.: a ldl'h'· .IH~ 
~ az hortalma-.an ~z•'·díti. 

Alkalllrazkodnu11k kdl teh;ít az t'·let kÍI·;íllal
aihoz t~s t :1 rad~.ígunkat h,·;,..,·. ge' st. Ü rl't fog ja 
talmazni. l )t• a s~iir:·t 1111:1, 111'111 mindt'/1. Tud
k a júhorkészítés titkait: ,;ikalmazzuk ezc!;:ct is
,];íinkll;Íl is t·s nem ho-z sziills1:giink t't'gérrc. 
lHlunk mi a pcru~,w-. rothad,·, ,,,·íliíhíil j, {·l 
·zhctti hort ('lü.'11lítani. h:r ;pt kiiliin kt·1.djiik. Ic-

nyálkúzzuk. Semmiesetre sc keverjük azonban azt. 
az egyszcrftsítés kedvéért a j6 közé, hogy annak 
élvrzhctíísl-gét, ízét, zamatj;ít, különlegcs kezelés 
nélkül \'cszélyeztessük. 

Nem h'ttom semmi akad{tlyát és h;'itr;'in\'<Ít 
annak, hogy azon növendék-csoportblÍ!, kiket 
ak;ír a szoci<ílis kiiriilmt·nyek, akúr a szülök kii
zön)·c sth. m;Ír az elemi iskola rendes végzésében 
akad;íh·ozott, ha hozz;'ink kerülnek, külön osr.· 
t;ílyba · soroltassanak és ott részesüljenek kiilön. 
leges nevelésbell és a legszükségesebb oktatás
ban. Ez az osztMy elgondolúsom szerint egy 
osztatlan de semmiesetre scm vegye~ gaz
das;ígi ir;'mytl továbbképző isko!a lenn{', Tapasz
talatb{,l tudom, hogy ez meg-terhelést nem jelent. 
hanem csak könnyítést. Igy nem kell ma.id a 
kúl•él, babot, krtlmplit t• gy fazékban fiiznfink, nem 
k~·ll a szamarat a l óva! egy fogatb~l fogllunk ... 
és kiivetkezl-skép sorsunk nem lesz az iires malom
laposók kínzolt sorsa. 

E redm{·nH·spbb lesz fehl-t len ül a munk<ínk. 
vond,hb az i~kol:mk, síJt egy lényeges fegyclmc
zési cszkiiz is kerül a kezünkbe azzal, hogy a tel
jesen osztott csoportokn;íl megsuhogtathatjuk a 
fenyl'gl't(st: az osztatlan csoportba val6 itthe
hezil-s t. 
· Trrml-szctes, hogy addig. míg az >>Ftasít;'is 

(s szl'rvczet' ide,·onatkozt', ~-ai módosítúst n~m 
nyl'rn('k, ('Z csak v(tgy. mely azonban kiinnycn 
telj(·~ítlwtf'í. :\l('g kdl szüntctni reneleletileg az 
elük(~~zítt'í oszt;ílyt. mcly mint o!yan. célját be
tölteni úgyis kl-ptelcn volt és l'nnck helyébe ;Í)
lítalli az o-.ztatlan csoportot. Fri-;s lt>vcgt')hüz, nap
f(·nyhez _iutn;ínak ezen int•~zkcclt·s,.el (tpoltjaink fel
ll~t!eniil l'líinyiis fl'jl(idt'·~i e~élFkkel, úgy az is
kol;Ín belül, mint kí\'iil. 

1\.{·rjük az intézk~dl-st, hogy nyiihassunk abla. 
/wt, hogy szabadulhassanll l'égrl' a foiló penész
szagtcíl l-s tübb l'ildgoss:íg üzünülhcssen bl' azok. 
hoz, kill azt swm;ulwzzrík t·s a pcnészr•ir:íl( lúr
stmí:~úban nem f:piidhdfl'k ... 

< '<·g-lúl. Cs~1;da F;:rcnc. 

G E R G E L y- FÉL E K o L u M B u s SZABADALMAZOTT 
--- --- - KEL TETŰ- ~S NEVELÚGÉPEK 
LÁMPANÉLKÜLI MELEGVIZFŰTÉSSEL, VALAMINT LÁMPA- ~ MELEGVIZFŰTÉSSEL 

50, 100. 200. 300, 400, 600 ~s ROO tojá•. bef?glldó_krp~s-~1~192~ <'~ 1930 évi mode:lr - A gyakorlatban fényt'sen 
st'ggel. Sok •zH?. cil~merolevel ! bevt1ll. Sok száz elismerőlevéli 

Tojáshozamra berendezell faJbaromfi tenyésztés 

Legjobb lojókból ~ztirmazó fehér HmerikHi leghorn· 
lyukok. Tcnyt'Rzlojós és naposcRibe clt~dtls. f•HPÓ· 

fészck·cllenörzés és törzskönyvezés. 
Az állomány vérvizs11álat alapján fehérhusmcnés· 

me n tes. 

GERGELY BÉLA 
VASUTI ÁLLOMÁS: 

BUDATÉTÉNY 
BUDAFOK MÁV. 

Ólak, baromfitenyésztési eszközök, 
erötakarmányok. 

Amerikai boxea-lermelésrs berendezell méhészel 
Fajméz és csemege lépesméz. 

Válaszbélyell ellenében d i j lal a n a z ak o k la t t\ s 

EZELÓTT: KAPOLNA-UTCA 85. SZ. (PEST MEGYE) 

MOST ~~ífo:.:~t::~o~;;:'~ SÁNDOR-UTCA 3. SZÁM 
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A kiskunhalasi 
önálló gazdasági népiskola 

f6z6tanfolyan~ának befejezése 
Kedvc.·s és a maga n<·m<;hen ritka ünneps~g sdn

helye volt dl•cemlwr 17-/·n a kiskunhalasi gazdas·ígi 

népiskola. Az iskola igazgat/>s'ÍgJ. a h{rztart:ístan ke
ret(·ben 5 het<•s f<izt'ítanfolyamot rendez!'!!, anwly a 
lc•ányok szorgalmának m{·lt<'• <·li-;merés ~ül ÜIIIH'pélyc3 
formák kiiziitt zárult. 

Különiis kedvess(·gc n•lt az ünncpsé . .!;nc'• d r. h!· 
kcte Imrénl- polg{rrmcsternének szem<~lyes •\nh-klií

dése, akit a tanfolyamisták virágesDkorral fo;.:adtak. 
A tanfolyamot személyes hítugatásukkal kitünt<·tték 
mfg dr. Fekete Imre w>lgármestcr, Dob<. Kálm:'lll v. 
f<imérniik, müszaki tanácsnok, dr. Ko1·ács Vince I!S· 

peres, KristM J6zsef rcálgimn. igazgat<'•. dr. l [alúst. 
D. Sándor városi tanácsnok. Tegz!"S Károly gazd. 

tanácsos, földbirtokos, hl. Balász D. Sándor földhil'· 
tokos, Kárpáthy Elemér polg. i.;k. j_~,rzg.rt<'>. TyukoJy 
Jen<i áll. isk. igaz;{ató é.; Sándor J6zs ·f v:írosgazda. 

Bogdán Margit I I l. o. ta:1. szen"·ny fiihll's konyh;i
ban kösziintiitte a polgármesteri púrral az éJ,;n a 

folyamtársának a látogalá; fcll'tti iirüm:'·t. .-\ poi6;Ír· 

mesteri pár az üdviizll-st elism:·rt> l-s lnwlít;', s :;11·ak 
kal köszönte mC'_g. :\ tiihhi \'eiJ(l(.;.!;l'kkl'l <·gyült gyii

nyöriíséggcl nézték azt a szurgus munkát, amellyel a 
lánykák a l'izsg:whéd kl-szítt-s:· kiiriil tel"{k!'nyk.·llt.-k. 

A polgármcster küliin kiemelte, hogy m•·nnyin: kdle
lllC'S Htvfmy a konyhúban látott rend é-; tis1.tas;Í){. 

A tanfolyamisták igazi öröme <:zután kiil"etkcu:ll, 

hogy vizsgaebéddel kcd\·cskcdhcttck a n·ndégeknck. 
lzg,tlmas és lázas sür,;és-forgá<; kiúben tálalt:ík fel 

az egyszeríi magyaros ételeket. 

Ebéd közbl·n Horváth Ferenc, az iskola i;;az · 
gat<'>ja meleg- smvakkal üdviiziilte a p•,Ig-;írm:·stl'rt 

és a vcnMgckct. Kiemelte, ho,;y a tanfolyam célja 

nem az, hogy a fözt:s:;d s:cmbcn ígényekl't t<Ímasz•
szon, hanem az, hogy a mai viszonyokhot m(:rtcn a Ic~ 
egyszerübh élclmiszcrckböl kcl'l:-s pénzhűl is illch~~ 

tápláló ételt tudjanak főzni. tovúbbá. hogy az éte· 
lek helyes l-trendi iiss7.eállitás;ít Í's a takar{·kos lwosz·. 

tást elsajátítsák a gazdaasszonyjclültck. 

\'álságos, súlyos és szomorí1 id<iket ,~Jünk -

mondta, amelyben sok mim!t·nnil J.. kell mo1ula. 

nunk vagy legalább is igényeinket rcduk{!lnunk. Egyet. 

redukálhat unk, dc teljcsen nem szanáihatunk: a lui;
torttísf. Ennek lesznek ügyvinii ezek a Jala még gond-

talan viru!.'oarcú lcoínyok. a jün'í mindinkáhb n::hcwu!> 

\"iszonyokkal küzdő h:íztartá,ok vet.<·tö:. 

l\lcgl"h\gcdésscl említette, hogy a leíny=>k a tan· 
foly;unot miiJ(h·égi;.; kedvvel, örünunel és swrgalm;r<;an 

l:ítogatt{rk. Minden munkát maguk ,·{g.:ztek s amit 

n~gt·zt<·k s amit f/ozt<·k. nw;.: is <·tt•'k .. \z l"h:·d.·k.-t s :l"

lll<\)y<·nk<0nt 32 _;X fill•'r kiilts<0ggl"l :íl:íiott·tk <·lio .. \1-

kaloms:crüleg kifejezte h;ílúját a polgárnw:;ternc!.; ,;s 
n~J,. !'gyütt az iskola p:ítr."mu<ainak, a' isk:~l{ll·al szem· 

lwn tanusított júimlulatukút. K<0rte, hog'y <! jo!Jh 

sorsra t.'nlcmdt, lcrongyoJ{,dott i••tétm•'·nynek legyl:llck 
meg(·rtíi t-s jó:rkan> t;Ímasz:ri s tl'gyl:k lehe: ü :é. hogy 

itt, az .-\!füld szívl-hen. az alföldi m:·úígazdas:ígi kul 

t.úra kiizpontj:íhan a gaz<laifjatmak cten szakio;kol;íja 
b;írmi!)· •·gyszerü. dc lll<~Jt,j küls·""·cl teljesít he,,,, hi 
\'af:ís{rt. 

llr. Fl'kcte Inm· p<>lg:írmcst<:r kiísúintc m.· . .; ill 

igazgat{, s~;l\·;JÍI. KüliJnf~-. t·li~llll"n.~.;ét fcjet.tc ki Klen1cr 

Blanka gazd. st.aktan:ímünek, a tanfolyu.m ii;.;yc> ,;s 

údenll' a lanfolyam sikere. 1-:ikj<·zte azon úhaj:ít, ho;~)' 

a tanfolyam :1 ],·;ínyok •'·nkk.-·111'11 ;.:yakran m:·;.:i,nlt0t<·l
tcss{k. 

Oriimmel :ílhpítja mq;. ho,.;y rö,·it:l pár luínap 
alatt ír;.;y at iskola hcls<'í éktéhcn, mint kübö'<·g fe'tün6 

ú igen d<'ínrüs ,-;íltodrst tapasztal. :\lindcn tekinll'tbcn 
l:íts·,ik a lwlp:s ir:íny c:s a komoly. u~lnulatoo; munka 

nyoma .. \ kiil"ll)"l'ZI:t praktikus, c>inos ;Ítalakít;í-a -'s l>e

remktt.'se m.ír az iskola kapujfut beh0p•'ít kellemesen 
úinli. 

1-\ijcll"nti, hogy a v:íros, ha en·<lm!·nyt !(rt, kést.· 
S<:·ggcl sc·gíti az iskobít. mnt ludat;íhan 1·an annak, 

hogy ilyc·n fontos lll<"t.<'íg:w)a,;ígi kultúr;í)is ,-;íro 1 

han. mint llalas. nw;.: k•·ll h•···sülni •·;.:y mintast•··· 
tÜ<·n müküdö gazdas;í;.:i nt·piskol;ít. Igl'll iitlet<·s·rck 

tartja a tanfolyamok rctult·t.és<0t, mcrt <"t.t.l!l at. iskula 
f:lctj<·lt ad mag;í n'• l. hasznos mtnrk;íss;íg·a a ki iz t u-

l RIJIIIIIPedllny 
Náddul élszölt minlás pom ut oblákredóny (roletlo) 
o lelfyvernekl lfazdall41fl l•kollln61 
mc'ret szerinl Jutllnyo• Aron megrendelheló 

Kivinatra mintit az ir pontos megjelölésével kOidOnk 
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datba megy <Ít s a hat<),;{~"_~ is tapa~ztalja az liskaJa 
l-rtékes munk;íját. 

Kedves ,nwghat6 és buzdítil S«ll'akat intézt<:k 
m.-·g a tanlolyam \'<'Z<·tiíjl·lwz ,·., a tanlolyamt-;t;\khoz 

dr. Ková .. s Vince rspcres, Kristóf József reitlgimn. 
igazgat<'•, K;\rpúthy Elemh polg. i-;k. igazgató é.; Tcg-
tcs K;\roly g-azd. tatlá•·sos, fiíldhirtokos. 

A ,·endt·g•·k az ch<~d ,.,~gczt,;,·cl kc<il'cs emlékkf'l 

t:Í\·ozlak. l'tra\'a],',ul j•',J,·r.;•·tt az a rnt·~{•llapít;lto;, hog-y a 
tanfolyam ,·czctílsége é.; a nijl'l:tHI<~kck nem fc:cdkcztck 

nwg a1okn'•l Sf'tll, 01kik az ;\ld01tlan ;'dl:qH>tok sziilt•· 

ll 

Inségben nyomorognak. Teljes lett az örömük azzal, 
hogy szíl'iik sugallata szerint a nynmorgók közül 
is néh:\nynak lcgaláhh pillanatnyi örömct szerczhcttck. 
Mcg1·<·ndégcltek 5 szeg-í-ny iskolásgyermeket és egy 
ap;\tlan, földhö( ra~adt szcJény, nyo:norb:t'l sityl.ic'ö, 
beteges, keresctképtelen anyával híní 6 gyermekes csa
litdot. Adjc.n a Mindenhm.-, szl'hh, holdog-ahh és gnn<i· 
talanabb jÖI'Üt, hog-y IH' legyen ennyi ártatlanul ll)"fl• 

marg-ó .~s éhczií, ho;;y a jü\·Ö ;;azdasszonyainak ne 
gond. han<·Jn ()r()nl l('g-yen a h;lztartfts \'ezctés~. 

Kiskunhalas. ...y. 

Háziipari tanfolyamok a fegyverneki 
iskolánál gazdasági 

l\ agy <·nkkl<idC:s m•·llctt in•lult meg a fe,.: r' cr· 
ncki gazd. iskola >tií1·ií fon•Í •'s "'(trÜkií:ö gat.d. tan 
[olrama, mdy 3 h<'lllapi idtitartanunal, fdnö:tck és 
gazd. isk. tanul.'•k n~,zére n·•Hlct.tctc:t. E tanfnlyam"k 
kiitiil küloniís•·n a st.i•l'l'iipari,·al st•·tnllf'n at.ért i~ 
nag}' at •'·nlck!t'idé>, m:·rt a kerc,kcch-lemü:~yi :\linist· 
Ic r Ítr <'l alkalommal 1 dr h. ~5 p latin is grursszií\li,\ 
~t.ékt·t ho. >Í tot t a t;mfolyam n·ndelkct.és '·r.·. E st.iil'fr· 
,.,,··kk<·l a lc-gst.chh mint 'ts ,~.,;,·ctcke: leltl.!t ,·J.'i;\llllani. 

Az •·lmúlt .-.,.j s•iíl·,'iip:tri tanfnlyamokkal St.•·mhcn 
ct. alkalommal uagy újít;Ís11kat végl't.tiiuk. IWITZL'll'· 
"'ll '"'l<'t.<·ttük a n;ídp:'d• ·í, ;Jiolakn·d.'iny · r .. !,·tta k•'·. 
szít<·,t't, i;;•·n íli•'·s.·, é, t tl'lih kivitl'lhcn .. \ tanfol)·a· 
nH•n m;ír ~ st.ül·,·j,Lék \'.tn ütcmb<· hclret.\·e, nwlrck 
cg<~sz ... , ... ll ;\t ;'tllantLían thl,c;ozn:lk .. \ St.<íu'·s t·lsaj:ítf· 
t:Í>(tr.t nuí:' a k<ímp~khcli a,s,unyok ,:, J..;ínyok is 
jl'J..ntkt·t.tl'k, iltiiÍ lénye> hiwny,;\ga ann:tk, ho;.;)' a 
.sliJ\'t~ .... kliiCinii::;en ,. Jn;ti lt·nunlott ~a"las;lgi ,j~1.onyok 
mdlett i:~··n fonto~ ,~, nt.c,y jcl<:nt:ís:~;.;ü h Ít.iipar, 

h:ol.llHioru~l..,ú. ho;..!-y ;a h;'lti ... Jttllt·sc·k t art.', ...... ;í~ dol· 
~;;',han lehilmítlhatatlanuk s a mai :ill:qlfltok nlt'llctt 
a n<·lküli•t.hetl'!ll'n lt·h,~rncmüt·knck h;\tibg 1·al<í dó· 
állitú>a ann:íl inkáhh indokolt, mcrt J,~nyq~•·,t·n ol· 
c ...,,·,h h. l )t• 11;1g~ jc·lt•lllc'í..,~'·g•· \·;111 01/t:rl is. lllt'rl öl 

gazdah-;Ínl'oknak hozzitjuk m(·lt<'• hasznos {s szép fng-
lalkuzást ;1yujt a t .. · li pihen ö idö,;zakban; d vonja öket 
a russz taná,·sot adú unalomtól s egyben nö\·cli ön· 
,~rzetiikl't, nwrt hiiszkt-k lt-lwttwk arra, hog-y énékc:s 
fcht.ncmüikct. - milycnck lcpcüö, törülkiizö, kony· 
haruh;,, ahroszok sth. mag-uk ;\llították •·lc"J. 

\'(·giil. ha figy..l<·mh:· ,·,·ssziik azt a kiirLilm(·nyt, 
hogy cz•·n sz•illesck kési.Ítéséhcz uagy mértékhcn ha· 
zai term:·l:~sü kender· és lcnb:'>l késúilt fonalat has.J· 
u;íluuk, akkor teljes képet alkothatunk a szii\·Í's-fonás 
m·mz•·tgazdasági jclentöségéröl. 

:\ scprükiít<i tanfolyamon a·( iskoláu;\l trrmclt 
• irkot rlolgozz;\k fel az iskola által adott seprükiití}
g{pek scgítség<~\'cl. Ezen tanfolyamon ig-cn ízlí-scs 
,;whaS<·prük, kdcsqHük készülnek, mclyrk t•lkészitl-sé
bcn a gazdas,ígi isk. Lanulói is nagy ügyl'ssl·g('t sa,. 
j;\títuttak cl. 

Ezúton is fclhil'om az érdeklődök fig-yrlmét tan· 
folyamaink ki·szítmÍ'nyein·. az •'·rd<·klc"•lMktwk. úgy. 
minta gyiijt•·mútnyel. mint kl'dn·zií ;\rakkal kt-szs.~g· 
gc·! swlg;\luttk. :\lindk<'·t t.l!lfolyanwn k,~sziih tárgyak· 
n'•l annak lu·fejf'zl-sl' ut;\tt n'·szll'!t·s,·u l"'sz;\mohk. 

Fcgy\'crnek. 
Ktitlár K !llmá11. 

A XLI. mezögazdasági kiállilásl 
és vásárt 

foh·•'• ,·.,. im;\ n ius t~ 1 t 1g t:u:ti:!k. m~·,.: a. h.ml;~p;·st~ 
tt·t;y{sz;\llat\·;b;\r h·h·p•·n .. \ ktallttas ,., ,·asar u;uttt 
•'·nlc-kltult'·~ m;\r most az •·lükt'·szít<"• sto'tdiumhan i• 
éJri:\si; lll'tllt'sak a hdtiíltli ki;'tllít<'•k. hand n a kiilfiíld 
\'éÍsÚrolni sl.:índ(~kozc', kCizi-.nst~gc· i~ nagy rt'lllt~nyt·k.·t 
t;\pl;'tl a ki:'tllít:\s •·s.·m<·uy(·lwz. 1-.:inl.lgasl.'• , .•. ,.m.-·nnyé, 
fogalomm;\ teszi •·zt a ta\'ast.i vfts;\rt a sok {·,·tizt·des 
sikt·r. r::\'n'ii-(·\'Tf' lllf'g;\llapítjuk r<'•la. hogy a lcg-st.eh· 
l wt, a legnagy oh hat nyujtotta. .t::s a nwg:íllapít:~,; 
mindig- igaz. Igaz. mert halad a korral. \'f'rsrnyezl'<' ,., 

iinmag{tt is fclülmúll'a. l'{lr é\'n·l czdiítt pl. a napi 
30 l. tcjt·t adó tehenet csnd;íltuk és kimondtnk, hogy 
n1<ír 1tincs tn\'ábh; dc jöttek az öri;í.-; léptek J;. ~o. 

4.1· 4Ú, 51. ;ó l. lll.pi tejhozam állomásokkal. r::s 
jiittl'k a nwglcprtésck mh téren is úgy, h••;..:'Y' min; 
dcnki ma már l'sak elragadtatással bt·sz•'·l rt'Jla .~s 
al.ig drja a megnyitás!, hogy új mrgl<'lwtésck, n•kor· 
dok, tanuja legyen. 

A nagy látogatottsá14, a knmoly sikerek. mclyckct 
a kiúilitás áll.andl•an ft>lmutat. érdekünkké teszik. hngy 
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iskoláink azon minél nagyobb sdunban rés~t,·c,.~;yt·nek. 
}{(·szt kdl vennünk, hiszen mir m:tg.t a résztvl'hctti· 
s(-g is kitüntNés. De nl'm i.; l'l a fontos. lskoláinknak 
nagy szüks{ogük van arra. hogy produk t u ma ik réi·én 
t"tket megismerjék, munk:.íjukat mélt{myo!j;i', é; a ki iz. 
véleményt l'zeken kert·sztül mc;nyerj{-k. Vanna~. a1d~ 
nem hh·ei ennek. hanl'm a h:.kor tiiv{·hl'n élc'í S7.<'· 

J{•ny ibolya életl-re esküsznek. Fé:ek, hogy ezek p6rul· 
járnak. A ma S(aladú l'mht•n• nem ér rá é;l.r-.!\'enni az 
l'in•jtett drágot, dl' az i.4t'n kiinnyen nwgtörtt:ni'.;:, hog.: 
az illatától mq~fosztja. 

Hozzunk nt-mi áldozatot ,:s Mljunk ki a r:rrc; 
min(·l gyakrabhan és si'.;:eresehht'n tc;s(ü:.., anníl in· 
kábh rem<-lhetjük küulö tl'riink zsu.~omdáiát. S 1jnos. 
a takart-kosság je;.:yél)('n ftitl (s ii.;s ~czsugorodott kiilt. 
ségvetés nem t•ngcdi me;.:-. hog1 kiilts :gml'gtérí:l-,st·l 
a nm. miniszter h!'nnünkl't ez t-v ben t;ímogass 111; 

de e lap s~erkt·sztt'í.s·:ge épp:·n t•z.:n m-:'tdot k,·n· . .;. 
hogy legaláhh a sd1llít;Í>i kiilts:g,·k {·s a Iddipari (·s 
k(·zimunka kiállitásnál a tl-rdij mt·gtérüljiin. 

Elisml'rjük, hogy f,írads;ígot és á 1dlll.atut kiin·tl'l a 
kiállításra val<'> klkúzült-s. dl' •'·ppt·n e ·ért l!'{fl'iittk o 'l 
képl'isel!•e miné! többe:r. :\z édt•.iany:ína'• a csp:·s•·nH'í 
szoptatása, éjjl'l·nappali {lpol;ísa, ti;zt;í!Ja rak:í.; 1 szin· 
t(·n fáradalom l-s ugyan panaizk<>dik·t' <'ZI'kt:rt. ha 
nyomukhan Utja gp·rnwkt· sZ<·ml;ítom;Í-;os ft-) '\dést:t. 
Ami ápoltunk{·rt még so!•at. na:~yon so'.;:at kl'll t<·n· 
nünk, hogy ezt a fl'jl!íd(·st, fti'd• 1)(•:J m·ís·•k nw:~;'tllapít· 
sák . 

.-\ n~S7.h'<~\·c) iskol:ík ig lZ;.4at/Js;ígait k<-::jiik. h~;g-: 

fl'l>ru;ír hú :!O·{tig- jl'lents<:k hl' a la:nmk szt·~k .. szt/i·. 
s<-gl-hez (' szándl-kukat. ,·alamint na:4yjáht'tl is:nf'rtt·s. 
st·k a kiállitandú anyagut {.; a kh.·i Í~Í'n}Tlt tl'riill'tl'l 

Az egész életben hű barát a 

SI ll GER 
VARRÓGÉP 

SIN 

Fióküzlet az ország mln
den nagyobb városaiban! 
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.\ baromfiakkal l-s h:ízinntlakkal \·al<'• nagyohhml-rvü 
k<:p\'is .. It-t s•int{·n fe!l'tte k·h·;ÍJntos: ezek kölsl-geit ann· 
han mindenki ma.~a \'ÍsPli, mi.-t·l a·~n'• a j<'• l-rtl-kcsítt'·si 
klwtíisl-g!'kkt·l H·ndl':·t·n il:~r is nwgt{-rühwk. 

:"o:t'nünk j<'>l S(<:l a h:íz kiirüll Mindl'niitt akad V.l• 
Iam i. amin· l (·nlemt s a nyilvánoss:'1g' !'It'· ll-pni {-; 
ki>zi>s iigyiinkl't !'ZZ!'I swlg:íh·a. p)r'íhhr!'\'Ínni. 

Rádli Lajos üdülóházunk, 
l'diilt'ildzuuk ügyl' lázas sit·ts '·ggt·l halad hef:,. 

jezt'·sc· ft·lt:. Bizotts;ígunk fáratls;í_,:ot 11!'111 imwríi hé\·· 

n·! dolgozik. ho,.~ y amirl' itt It·:.~ a sz '·p kikt·lct. 'tcr
vl'inl'k nwgval(tsit;ís{lt a tcrm<-s :ethl'n i; kc .. t·sztiilvigy<', 

;\ parkosít:Ís kivitdht· eddig kt:t i:.;-•·n s ,.:p é; 
(r;l-kt·s t<·n·t·z!'t t'·rkcz<:tt he, h:'trnwlyikct fngadja cl 

dlasztm;ínyunk a terv tt·rm{szctheni kitlolg:.d1sához, 
a kiin:tkl'Z<j niin:nyt·k l-s anya:.;-o'.;:ra ]p .;z szii~s '·g ünk: 

a, .·1 tl'f:·k fllrko.;Ífrísrílrn: 

1-1 drh giimh:rk:í• fa, 
2~ drh kiiliinft~le dísda Ut·ny•'í. ld.r.i, gt•sztc

ll)T, juhar. sofora. n·lti.;, sth . .., 

g 5~> tlrlJ küliJnf(·!t• díst.t'St'T.i(' i org-ona, fa.~ya1, hc'J· 

hogy•'•. arally<·-.·i. spin·a. lu·rlwri~. hihi,kus, j:ízmin. 
.b'• la p ha, st h .. st h. · .. 

1 X drh 1nagastCirz"'ií r{,,s 1. 

1 X <Ir h hokorn',,s·J, 
t. tlrh thuja. 

1 o dr h mah•'•nia, 

X drh giimh. v:~;.c;y piramis huxns, 

4 drh iu····a filomt·nt:~sa. 

1 :no dr h t:1tnari" ~i·,n··nynck ( :-.írna \'a~r gytikc· 

rt's dug\':Íny 

1; ~o kg. fíírna;.:k<·\·t·n'k 

1 c,o cl r h c-:ínn;t. 

()'l drh pc·largc'JI1Íl11ll, !_ldu·tc'i;l .. ~ <·gyslÍIIÚ_ 

1 so drh huxus !-Cin~nynl'k ,j ;Íg{Jgyakho', 

_1~0 tlrh loh'·!i·1. \·agy a:~l'dltlllll pal:ínta. 
:!oo tlrh JWluniapal:ínta. 

Jn ~o <lrh tloíhli:t. 

,. 1 f.pü/1'1 diszíth,:/u·z: 

1 -1 drh A111JWlnpsi' \'•·Í<'hi. 
1:! rlrh l'~y,:h klflr•'• tt·~ras lu···lrtat bú·a 

T('J'tas kCinyCiki,'Jn· 1 2 rn. ho"'sd1s;ígú \'ir:'agl·ída, 

bele ~oo drh )H'tunia pal;ínta. 

Hirdetéseket felvesz 
a kiadóhivatal ! 
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Kiiziis érdeklink ,~, <'st·k,~ly anyagi •·riínkrl' ,-a],'1 

hi,·atkoz;íssal q,:yt•slilctlink elniikst~g•· ;vu l a k<~r( ,;.·] 

fordul az iskol;íkhut., hu~y ki-ki aj{onl_, ... , kl ,-a\;noH·II~'

l1Yi f1lt, uiJv .. ~nyt ,~s anya~··t a IH·nt.·-., ,.l~lr; 1 kl·sdl'tt'·, 
hiil. ,\z aj;ínlatuk lt-ht·!Ü!t·.~ khru;'o r h.', 1; i~ 

kiizn·tkulil l'ataky S;ÍtHhr igatgat.', a l•iwli"Íg 

dniikl' dmt'·n· Kisujv;íll;'.s ktildcntl<'í''· 11 -~ •nd·.,. 
kodik az eloszt;Ísr(.J ,·, ;nlnakiti<-j<~ll •'·rtt·sít 111i1·;. 

tlt-ukit, hugy hu\·;í <~S mikorr.1 slilllíh.l ,.J aj;í'ld•'·k;'ot. 

!\legjl'gyezui kh ;í nj uk. hogy st. okf,·liig~ ,.],'illk d•· 
recskei saj;it k..rt(·s:~t·tt'·\"'íl ,··rtt'·kt·; ak;í,- surl;í',at ,~,ma

huuia hokrukat, a kisujsz;íll;'osi iskuh a \ i•;í:~•í:~yak lw-
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iiltt·tt'sl-hl'z szliks,~gt•.; \'ir;í;,;-tü\'ekct, gum<'lkat, pabínt·í

kat, díszf;íkat (-, díst.csnjt~k,·t aj;ínl'l!l feL 

.-\ .i•'• i""·ld:o m·ír nwg· \'ali, a1.t hisszük, ké·:s~g 

st'lll f<"·r hut.Ó, hogy kiin·tiík~t· Ilelll tol{,], 

J-:lt .. kint,·•· aii•'•L hugy az adunünyuk lapunkhan 

IS uyih·(nw"on nyugt;Íztatna''· a park tt'·rkl-pe alapjin 
üdü!l'íh;ízi tiirzskiinyn·t ft'ktetlink fel, mdyhcn minden 

!(utak, '"'kumak i-s é·n·l<'í niin'·ny.tck ht•;me le.;t. a tür

,,~llt'lt': lwnnan, ki adom;ínyozta, ho.~yan j u· ll ll arra a 

lu·lyn·? l"uok;íink nnjd elm<~tHlhatj;ík: cd a >orfrít 

ll't~yapám aiálldélwzta, 

A 111agyar 
,, 

sz ur 
.\ magyar t·mlwr '"'Jdani h•·• sii\,·:•·-s.'·g•·. lanka 

datlan szorgalma. nwgt;int•níthatatlan jl'llemc tárul 
fel lelki st.cnwim cl<itt. amikor a ,llu.,kátli magyar 
kt-zimunka ujs;Íg dc• •·mlll't i ,t.{uu;ihan a ma<-:"y:Lr sziír 
(·s annak \ isd•'íjt-hcu gyiiny•irki•diim. 

Amig ilyt·nh .. rr j;írtuuk. amí;.: lnist.kt' \·uh a mag\·ar 
sziir~zah(, H'!ll<'khl' k(·slÍtt·tl nnmk;ij;'rra ,:, rrt·rn tud:ott 
ann)·i darahot k•'stít<·ni. ah.ínynak gat. t l:!!" tH' 1'.'" 
\'olna, nl'lll istm·rt<~k kis;.:·aliLíirrk at. ;ul•wlt·ngt·tkst 
k<~r\'l~llyt'kt·l. isnwrt'l kn fogai< 1111 \olt ,.]iít l iik: ll Z ad·í
luílmlék . 

Sl'gít.' Ü/1111'/KIIrlrlll _, 112 hft'/1 i.' .'t'~ÍI . ,.,, 111"11d;.t 
a ('t'·ldah1·slt~d. Et.t kell a mai helyt.t·tberr letlill mirrd,·n 
magyar i-rdsü l'tlllll'rnt'k. 

\"issza az ,;"j lwniílr•tc.,.,t'~l)('. ,·is'"' ii ·•·ink lo.c: · 
lalkoz;Ís;íhoz; rrízzuk Ic 11111/:llllkrtil tt t'ifm kiilfölt!i ron• 
~yot t-s öltsük magunkra a magyar •·mhl'r mé·lt•'.s·íg-

tt·ljt·s magatart;ísúhot. ill•'í s?'lrt, nn:~u11k kúzítcllc 
rwtnZ<'I i dst·letct. 

Er11· (-, •·nrwk k(·,;litl-sén· t uiÍt nlindea sara. min· 
d•·rr IH'tiíj .. a J1u.>krítlinak, ct. \'t:t.·~t a sz:-bb iöl'ií 
kl\-. 

Matyó szüruiselet 1895-ben 
Dr. Györffu István 

gyűjteménye 

"MUSKÁ1LI"-ból 

.\ lapot Zu!awsky 1:'/~·m!'mé a budapesti m. kir. 
.\llami :'\iíipariskola igazgatúja szcrkest.ti . .-\1. Ü <·s \"l'lc 
k;oriilt\'t' dolgoz•'• tan:iri karának eddigi lelkes mun
k;íss;'tga clt'·g garatH"i.t arra. hogy a lap nÍ\'(•ja ;illan· 
th'""' t'tllt'lkt·dik. J::ppt·n t'l.t~rl é·vi 1::! 1'. elt'ífizctl-si 
díja i.~··u tl!l~rst~k .. lt .. \ki tít. ,~,.,., t·l<'ífizt't<'ít szen·t. 
•·gy (·\'ig tisztt·ktpt'·ld;íuykl-ut kapja a lapot. 

A lap st.erkesztt'íst~gt• l-s kiadtíhi\'atala :\L kir. 
,\llami :'\•'iipariskola. Budapt·st, \'ll!., ]{;ik<íni·tl-r -t

C,,c/d;.,uím/'1: M. llir. A'lumi Niiipnriskola: 6456/. 

C\o11ka Mng.J'arország IIC111 orszát~! 
J:'gész Mngynrorszríg mcnuy:".>zá~! 
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VIII. nemzetközi baromfikiállitás. 
Lapunk dc!'embeli számában szoímoltunk be az 

önálló gazdasági isko!áknak a V ll l-ik nemzetközi ba
romfikiállltáson elért osztályeredményérőL 

A · Baromfitenyésztöli dmü lap januári száma 
közli az egész eredményt, tehát a tisztdetdíjakat és ér
meket is. Ennek alapján közöljük, hogy a mult szám· 
han közzé tett dljakon kivül az cg'yes iskolák a kövel· 
kezö tiszteletdíjakat és érmeket nyerték: 

Oy/Jr swbad kir. város tiszteleldlját feht:·r ll-.g,
homokkal nyerte a ceglédi gazdasági iskola. 

Oyör szabari kir. város tiszteletdíj-it Rhodl' isi. 
red tyúkokkal nyerte a aanádpal~tai gazdasági iskola. 

Botos Att~dár tisztdeülíját Rhode isi. red tyúkok
kal nyerte a ceglédi gazdasági iskola. 

>•Hangya-< Szöretkezet ti.•zteletdljit pekingi kal'sák
kal nyerte a ceglédi gazdasági iskola. 

B. O. E. tiszteletdíját nemesitett magyar parlagi 
ludakkal nyerte a csongrádi gazdasági iskola. 

B. 0. E. tiszteleldíját endeni magyar ludakkal 
nyerte az abonyi gazdasági iskola. 

Elismerő okle~·e.'et fehér lcghorno~<k·1l nyert a ka
boi, go.zdasági iskola. 

Elismer/J oklevelet pekingi kal'sákkal nyert a 
csongrádi gazdosági iskola. 

Aranylrmet nyert havanna nyulakkal a ceglédi 
gazdasági iskola. 

Ezüsté,met nyert ezüst wyandottc tyúkokkal B. ll!' 
Lajos gazd. sZilktan. 

Ha most még az itt közölt tíz nyereml-nyt a ha•'· 
miJKöthöz adjuk, a decemberi nemzetközi haromf~, 
kiállltáson nyert díjak száma 45-re emelkedik. Ez az 
credm('lly is szalgáljon buzdításul az iskolál.;:nak és 
minél nagyobb számmal vagyünk részt a közclgií ta
vaszi állattenyésztési kiállítás baromfioszt<ílyán. 

Pályázllti hirdetmény. 
A Dumz-Tiszrtközi Mezéígazdasági Kamttra »l'ur 

gly Emil mintagyümölcsöse t:s gyümökstermclési kf· 
sérlet itelcpén« a földmívcll-sügyi Minis:~:térium támoga· 
tásával létesített kertmunkásképzö iskolában 

14 kertmu11/uis felvételére pályáz'llot llirdctüuk. 

Az iskola célja, hog")' l'lm<:lcti, dc küliiniiscn gya
korlati kiképzést nyujtson a tanuM munká.soknak, akik 
a gyümölcstermelés, a helyes faápolás és védekezés 
terén teljes szakképzctts~get nyernek alJbúl a célból, 
hogy a gyümölcsösökben mint szakmunkások, mun· 
kavezetök, esetleg kisebb házi kertekben, mint önálló 
kezelök alkalazhatók legyenek. 

A növendl-k a zöldsl-gh·nnl'll-s, szölömivcll-s s 
általában a többi kertészeti munkákban is kiképzéat 
nyernek. A nüvendék a gyümiiksiisben (s az ezzel 
összefüggö összes üzemekben az egész éven át fl:!· 
merülö mindcn munkát végezni tartozraak, a kertészet 
vezetőjének utasitása szerint. 

Az iskola tartama kt·t l-v ,:s a tanrend úgy van 
megállapltva, hogy tavasszal, nyáron és üsszel a gya
korlat, mlg a ti-li h6napokhan a1. (')m,:leti kikt·pzés 
folyik, nem olyan iskola tch:it a1., ahul állandúan te

'rcmbeu kell ülni és időnként sétálgatni, vagy fel. 
ügyelni, hanem olyan, ahol tavaszt{Jl üszig egy nagy 
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mintakc1 then mind(_·n chiforduló munk{ll végezni kell 
az elméleti oktatásuu kívül. .\z iskolát sikerrel vég,
zt·th·k nagyobb gazdaságokhan l kcrtészetckb~·n, gyü
müksösökbt·n \ való ellwlyezésl-t a Duna Tiszakiizi 
M•·zögazdasági Kamara clú;;egítcni igyl'kszik. A1. i-v
folyam elvégzése után a tanul6k bizonyít dm y t kap
nak. • 1 1 

A növendékek részére lakást, fC.tést, diAgítást, 
mosást és élelmezést az isk<)la ingyen nyujt s eze.ll: 
kivül a növendékek havi S peugö zsebpénzt kapnak, 
mcly összegbúl 3 pengü visszatartatik l-s az iskola 
elvégzése után egy ö~szegbcn kerül kifi1.ett·sre. Agy· 
nem üt szintén az iskola ad. Uelmtási díj 1 o pcnl"1i. 
ml'!y elörc egy iiss1.1·gben fi7.<'1<~nd<i. A felwtt niiven· 
dékek jó állapotban lcvö 2 fclsö ruházatukon és tl-li 
kabáton kívül 2 pár lábbelit {s legalább -l kapcát 
vagy harisnyát tartoznak _jclcntkez(,skor magukkal 
hozni, mert az iskola semmifi-le ruh:ízatot l-s híhhelit 
nem ad. 

Fcl~·étdi kellékek. 

o) 17-24 éves életkor, ami sz ületési anyakönyvi 
kivonattal igazol~tnd6. 

b) Igazolvány arról, hug)y .a folyamodó kizáró
lag földmívcll-ssd, vagy kerti (e~tleg su>lészcti) mun
kákkal foglalkozott. 

c) Munkára teljesen alkalmas, tökéletcsen ép és 
~:riís testalkat, valamint jú látó- .:'5 halló képesst<g, 
ami község-i orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. 

d) Erkiiksi, vah1mint 111itlemwgi bizonyítvány. 
r) Az elemi iskola .J oszt<íly{mak eh·{·gzl-sét iga· 

zoló iskolai bizonyítvány. 
Akik katonai szol.gálatot i;.:·azolnak, a feh·l-tellu"·l 

el<'inrhen rts1.esülnek. 
A Ít'llti okmányokk·•l felszereli k~n·ényck a Duna 

- Tiszaközi Mezógazdasági Kamaráhuz (Kecske
mét, Rákú..:zi-út 17 ·19- sz.) 1 <J J 2. fehru{u luj 1 s-i!c 
nyujtandók be. A fl'h·ett növendékek m<ír.-ius hó 
1-t-n tartoznak jcl .. ntke7.1li. amely alkalonunal a mc~.ö
gazdasági munkások részén· d•iirt munkakönyn·t tar
toznak a kcrtmunkás iskola \'I'Zetó_jénck <Ítaclni. 

Dr. OeszieiJ•i N"tl' f_ász/6 s. k. l'ilh Purl!lv l:'mil s. k. 
ÍIIIIZQ'IIIó. elnök. 

))A Magyar R6na«, nwly dr. Ccszt<·lyi :\agy 
Líszlc'J f<')sz<·rk•·szt{·sl-ben Kl'cskt·mt·tt·n jelenik nwg-, 
kü'önöst·n l-s különlegesen a Duna -Tisza köze gaz-la
társadalmának érd .. keit szolgálja, nemcsak mint ezen 
tt•rül<·t meziJgqzc/asáJ!i lmmttrájállall hivatalos kiizlii, 
nye, hanem mint 'komoly isml'rettt,rjeszt<') szaklap, 
a1. idcis1.erü, n::pies hangon me~frt kiizh·ménycivcl. 
Ezt•n közlem(·nyt·k teszik ért<'·kco;sé é; hccscss<! a lapul 
,:s df.-s{·rik a fü.szerkeszt<i l-s a1. t•gyes ro1·atn:.:ctclk 
<Í t logt.IM<'>kiirü munk;ísság;ít. 

A lap rendszercsen hoz nii,·l-nyt<·rmdl·si, á lat te
uy.~sztl-si, gyümiiksternwll·si_. talajtani. kiizgazdas·ígi 
sth. szak.-ikkckct, melyek {·rdemcsitik, hogy a gazd;ík 
s1.1·mpontj;íból küliiniisen (·rtl-kes szaklap necsak a 
kamara tt•rülctén. hanem <LZ cgés1. ursz:íghan cltcrjcd
j~n .é~ olvasásával mindcnütt szolg{tlja a ma;.:yar gat
,msa,gt müvelrKl(·st. -

1\'l•m lehet t·hbL'll aka<i<íl>·a a1. cl<'ifizett:·si <Íra scm, 
nwly o·lyan alacsonyan van m .. g;Hiapítva, - é1•i 5 P 
- hogy mindcnki által könnyen hozzMérhct•ivé teszi, 
még a mat nehéz gazdas:lgi körühnények közölt b. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK 
Sz4madások beküld!se. :\[,~g a 2~.-loo 1 'J~ r. <:vl 

\'. K. :\1. rendeh-t inll~zk•·dik arr<'•l, ho~y at. ün;í[ló 
gazd. nPpiskolák st.;íma<'iísait az illett~k,·s l'iÍrmcgvci 
kiizigat.gatllsi hit.ottsc'ag (~\"t~nkint {L•Hi!is ht', -vt!
gt~ig lclüh·izsgiílat ps l'<'glq~cs jtÍI'{lha·,'y;b ··éljáiJ<íl 
a minist.t<~riumhot. lcrjt•,st.e fel. " 

Tiihhszr t•ltofordult, ho;;'y a kiiú:-:at.gatiísi hiwtts{<
gok •·z•·n n·ndclket.Ú!Hok csak kés1·"· va.~y egyiíltalún 
n•·m tudtak elegt·t tenni. k-:tiihhS<iir ;wm indokol·ís
sal, hogy al. iskolai SZiÍtna<l;ísok a je'z•·tt i<l<irc hot.z;Í
juk s<·m .~rkct.tck h.·, il hdyi i-;k•Ji:li hat•ís·í:-:. illct1·c 
isk• olaf enntartúkt61. 

Tcrm.::szetcscn az ilyncmü kt'·scdchncskcdés míg
t·gyr.::szr<il az ügymcnctn· z;tl·ar.ílag hat, mcrt mmtka
torlt'Jd;'tsokat id<~l cl•'í, llli't>rl:st.rül at. il~ct<Í iskolára 
és ümszt·m•~lyzctl:rc is k;'tro;, a ti>t.tPiet<líjal,: ké,eth<:
nws t•lst.;Ímol{lS:l, l'alamilll a sz;í<uad(lsoknak ú·ck 
mull'a tiirt<-nci ja1 ÍtgatiÍ>a .~, i•'"·;'lha:~yiísa miatt. Fou
tos és kiizüs érdek tch:ít, ill. j,k"hi >Úmadá;ok ren
des id••jpn• 1·alú •·lk···szít<'·-.·. llt'kü!dt'·s, lwlyi c'·s ,·ármn
gyet felülvizsgiílata, czck alapján pedig awk l'é);l<!
ges jc'11·áhagyása. 

,\t. iskoliík <·s Lancrc'íik c tekintetben akk•Jr jár· 
uak 1'1 hdyt·s.·u. ha a s;;íwadií·.okat mic·lc'íhh, llliÍr min
den <~l' janu(tr h<'• <Ole je~ n clk,~st.Ít ik é; at. illeték-:s helyi 
hat<'.s;íggal lc:;'lrg-y;tltatják . . \1. eljárá; mcg-:,iinnyíthet•'í 
<·s gyorsíthat•'• akkor, ha m:ír at. d•'ít.ü é1·i bkol;t,l·.~ki, 
gondnok~iigi iii1''S('Il k1'·rik a ~Ziinn izsg~ilc'1 IJizotts;·,~· 
tagok kiküldctúét, kik a ~úmadásllkat azuk elk•~st.ülll, 
UliÍII atonnal, rclllll'scn a lwlyszín(·n, teh{tt at. iskol;í
lliÍI, at igazgat<'• clc'it.tÍ értcsítt!,érc fclüh·i~.sg;'tlják, d
járásukról pedig jc·gytökünp-ct \·cswck fel. 

Condoskodni kell arról j,, ho,c;')" a helyi ha!Ú:;;í,.,:, 
ll'hetíilt·g' jallltiÍr húnaphan tartoolt ült··,t. hol a S(illll· 

l'itsg'<Ílc'ok elj;ir{t,<Ítól leli ett j•·.c:yt.ükiinyl· s t'llllt:k i!L<p
jiín maga a >dunatl;í; is lctiÍrgy;tlta,s(·k . . \1. ii;.:y fon· 
tussiÍg;Íra ,-al< í tekinteltd at isk .. la,t.ék ,; , g .. ndnuk,;í;:
dniikei l'l.t kc'·stsc'·ggd ,t.·oktiík tt·ljc·sítt·ni. nu·ly t"et
lll·n a k.::scdelml·"l:g nem az i.;kula ,·-s tathi.L'Illt'·I)'Zc:•~n. 
sem pedig a hc·lyi hat;'.-,ígllll mulna. 

A györi püspökség szanyi gazdaságából 
vásárolt yorkshire anyáktól származó 

,\ sziÍmad;í•.ok ezek ut;ín at. isk<Jlafellntartó kiizs(g 
,-agy dros k(·pl'iscliitcs ü:cic, ta11ácsa elé kctülllck, 
hol a m:ír elüzö!cg lllCdcjtett helyi hatúsági vizsg;ílat 
alapj;ín relidesen csak formai j l> .-áha;.:yás~ és clfu;.:a
d{lst 11yernck s így mindc:L 11ehézséd ll.~l~.;ül a köúg.lz
gat{lst hi wt t s;'1ghoz ke. ülh('lt:c~'-

\'{trusuklnll a helyi l'izs;;álatul .~s a~ c;etlc,.;cs é>l· 
tc1úclezést nem az isku~aszC.k, glllldnok;;í;.: kikiildiitt 
sz.iitnvizsg{tl{,i, hanl'nl a v{trosi sz{tnl\'t'\'Ü.-Jl•gck ejtik 
llll'g PS utána Jn('gy a lc:ll j-~lzctt úton t:Jdh~l a 
sziímadoís. 

.\ küzigazgatéísi hizollsiigl:an a tallÜJYl elöad{•. 
a kir. tanfclügyel<'i, ki núndenkor kell<'í me;.:c~rtéssd 
intézi és swrgalmaua a1. iskolai sámadások sorsát, 
így awk rendcsen soronkíl'ül kerülnek a helügymi
uiszh·r úr ft·ntlhat{J~tig·a al{t tart:JzÚ. u. n. vc'irnlc.~yci 
sdtml-c\·cisC::g fcliill'izsg;ílata aLí. ,\ 1·árnwgyci szám
I'Cn'isC::;.:ck külünLcn az i<ko'ai sómadáo;okat St.ámügyi
lt-;;' l'izsg;ílják felül, szüks ~g ('St:tén és(fel'étd<:zik, 
ma;<l z:tradt'koi1ák. :\limll'n iinállcí gazd. llt'plskola 
ug)·anis közsl-gi \'agyont is kezel. küt.s{·gj \·ag-y v{trosi 
lwzz;íjárul;íst, {tilamo;egélyt élvez, így a l'árml'gyci 
~z~inlvt.·\·{h:C:g 'ü.sgcHata cl ncn1 tnaradhal. 1nár cs~Lk a 
nmatkozcí tÖrl'.::ny intélkcll<!sci miatt scm. 

Az Így cl!okészítctl i;kol:ti sz íma<liÍS'>kat a kiiziga~
gat;'lsi bizottsúg minden él' április hadthan a V. K. 
i\l. ítrhuz terjeszti fel. Et.cn kütelct.etts<~génck awn
ban csak a fentiek p:mto; IJe:art·ís·il·al tehl't elt·get. 
.\z iskoliík lcg'tlihhjénél a számad:ís •k gyorsan .~s 
remles itiűben kerülnek jól·iíha;.ná,ra. Tudunk S'iÍill• 
talan esetet, hol egy év, si)t fél é1·en b~lül •J.S m;ir 
,-.::gkges elintézést nyernek. :\agyon SJkn·íl azonhan 
n·ndescn a k.::nyelcmszcrctet, a n<'mtiín'ídiímsl-:.:. az 
utiÍna ,·aló Úllt:klüdés hiánya és hasonló okok miatt 
kt~sik a számad;ísuk clintézc~st:. Rajta lL<gyiink tehát. 
hugy jöi'Ühen a sz;Ím;ith't> ft:lüh'izsgiílatániik nvnctc'·t 
figyelt·nnncl kísPrjük s tüliink telhctüleg clc'i is muz
dítsuk. 

F~lévl je~ent~sek. lskol;íink t'·s gazda,ágaikrl>l 
én·nkint kétszer, f•'·léd jelcnté;hen kdl bt:sz;ímolnunk. 

fl.ét fidnapos és nvotc Iletes 
lloea és llan MRC,ReoK". T 
kinál eladásra a 

Ceglédi Önálló 
Gazdasági Iskola 

A hét hónapos állatok rideg tartás mellett 80-90 kgr· 
súlyuak. Kgr.-kint ab Cegléd 80 fill.,. GZ dPUfl 
A nyolc hetes malacok már ci us i szállításra 
jegyezhetök elö. Áruk per kgr. ab Cegléd 120 fill. 
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E célra külön nyomtatvány használata \'an cl!iín·a, 
uwlynek <tdatait a rcndtartá~i é.; sdtmad:t;i naplökbói 
kell pontos lelkiismcretes;(·ggel kitölteni. 

A félév ijclentést a ~zámadások clöírt zárlata alap· 
j;ín minden év jamtár és jítlius hónap elején kell 
elkészíteni C:s legkésöbb c hónapok 1 Sri:~ eg~'·egy 
példányban közvetlen ül a V. K. M. úr V ll, a. ügy· 
osztályához C:s a szakfclügyclüséghct kell küldcni. ,\t. 
elküldés tényét kir. tantclügycl<ísé.;nck, ak'ir egy h:l·e. 
lezölapon, dc jelenteni kell. 

Az első félC:vi jelentés nunden melléklet nélkül 
küldcndő be. A IL félé1·i jelenté> ug-y.mc~ak mclh~k
lct ni-Ikül adandó fel a szakfdügyc1öség cím(·re. 

A V. K .M.-hcz küldcndő ll. félévi jelentésh:.:z 
azonban mellékelm kell a taneríJk elloglaltság1 és 
tmuendi kimutatását, l'alamint a jövedelmi mérleg 
egy-t•gy példányát, tehát 3 drb iratot. 

Az erre vonatkozó rendelet száma 7 .J. 5 -- 1 2 1 l 
1931., mcly minden iskola s kir. tanfelügyelőségnek 
annak idején mcgküldctctt. 

A tiszteletdijak felosztts1 kuksa. Több tancnh 
iskohínál a 20"-u-os tiszteletdíj lelo>ztásl kulc,;a.; a kö
vetkező: 

al Ahai igazgat<Í é> szaktanít<'> mükiidi~. ott az 
igazgató 70, a szaktanítú .)O"'o-ban n~szl'sül. 

b) Ahol igazgató és 2 szaktanitón{) 1·an, ott igaz· 
gató részérc 6o. a két szaktanitónö rés!ére 20-:::o, 
összesen 40 esedékes. 

MEZOOAZDASA.OI NflPOKTATA.8 

c) Ahol igazgatö szaktanítót é5 szaktanitönö teljt~
!>ÍI szolgálatot, így hárman l'églik a gyakorMtcrülct 
vezeti-st-t, kczcl(·~ét és clszámoi<'Lsát, igazgat.'mak so, 
szaktanítónak 30, szaktanítónőnek 2o 11,u j u•. 

d) Ahol igazgat<Í, szaktanító é.; két S!aktanít<Íníí 
\'al\ alkalmazúsban, igazgatúnak so",u. szaktanítónák 
_lo 11 n, a szaktanít<'mc'ík mindcgyikénck 10 Jo".u sá· 
mítamló. 

e) Oly iskol;ín{tl, hol igaz;.:atú, szaktanító és h:í.
ro.m szaktanítónő ·teljesít szcilgálatot, igazgat o 4 5, 
szaktanító 25, a ~z<tktanítúnők 10--10, iisszesen 3" 
11,'u -ot kapnak . 

f) Hol igazgatc>, két st.aktanitcí, !drom staktaní
tónli, tehá t ó tanerő müködik, ott ig-<l!gatú .J. O, a szak:
tanitúk egyenkint l 5 1 5, szaktanítónők pedi~ 1 o -
IO",u--ban osztoznak az e;;cdékcs tisztclctdíjon. 

A 2o·~·u·os tiszteletdíj s számadásuk helyi jc)l';íha· 
gyása, l'agyis az iskolaszéki, gondnoks;ígi ülés ha· 
tározalának jogerőre cmclkedé~e után escdékl's, 

A tisztcletd[jakra, miut;ín a·wk a kültségw·tésben 
is szcrcpelnek, clöleg' is adható. 

Ezl'n nwgoszt;bi kuks:.t áltahínosan hl'tartj.;ík az 
i!,kolák, mércteit az I<J2Ó. él'i augusztus 23 -21-.<ig
Budapcstcn tartott igazgatúi értekezleten {dlapított;ík 
rncg. 

A l<). soo; l C) q. sz. nlinisztcri rendelet a 20".'• ·OS 

tisztdetdíjak fclosztoísára nézve az akkor még- csak 
két-h;írom taucnis iskolákra intézkedett s múdos[t;ísa 
a fenti szellemben csak ezután várható. 

H l R EK 
Házasság. orümnwl a•Junk !urt Zidor 'largit IH:

kc~scsahai kt·dl'l'S kolleganc'ínk l-s dr. J·:g-l'tií Ernlí 
ii_4')TÍ'd bly<i t'·li Janu;íEr he'• 2-{m tiirll'··H h;kt<;soÍ~
kiitC:séröl. Az ÚJ p;írnak nu·lc·gen gratuhílunk 6 kí
I'<Ínjuk, hogy jöl'cndö boldog~águkat lsten áldása 
kísl-rjc. 

Klöph cs1pk~verö tantolyam. A cc.~ I '·d i ö 1ál'ú ;.;az
<lasoígt lskol;ín;íl J>:t~lllár 2(>-<Ín .J.O niivendc~kkl'l nyílt 
im·g a klüpli ··sipkc1·crő tanfolyam. E:;yclö ·c tartama 
3 hónap, célja külfüldi piacképes árúnak kC:st.itú;~ 
···s annak exportálftsa. :\ tanfolyam alapját kezdem~
nyczi l'gy nagy·•hh nlít munk;ís te~epnek, a•ncly tiihh 

sd1 a"z·mynak ad majd kt·ny.~rad•'• loglaikudsl a 
munkatll~lküliek s:mílH'•l. 

Az öszibarackta metsz!sét hmc;tc·tJ a :\iin~m
n'd•·lc-m l·s Kc·rtl·szl'l most nw;.:jl'lent le"(újahb sz;ím·a. 
CikkekC'l kiúül a mclcg;í;;ykl-szítl-,; hiháir<'ol. a g-yii
miiksf;íknál alkalmalllatcí mÜil ág-y;íkll'•l. a g~ iimiiksfa
iiltt'LI·s iten·ek készítéséről, az alma- é; ki)rtd-ík pn
lllt'lezl-sc~n·il, a mák tc·rm•·szl<~sc'·;·•'íl sth . .-\ dús:111 il
lusztr;ílt k<~l szaklaph•'•l a :\iii'C~nyvúlc·ll'm ki;ul<'•hi,·a
tala ( Budapc·st, Fiildmln·'•~•iigyi !\linio;ztérium· c lap• a 
1·alc'• hil'atkozússal t·gy alkalommal dijtalanul küld 
tnutat ,·,ínysz,lnl~•t. 

SZERKESZTÖITANÁCSADÓ 
Kasgazda. A bctonmeJ.cnce a trágyalé nitrog•~n 

tartalmát még- 1 oo",'o-ig nem biztosítja, me rt a tiszta 
trúgyalé a levegő hatására ammonium-carhonáttá vál· 
tozik át és elillan. A trágyalevet ettől a folyam;ittól 
megóvhatjuk (•gy, hogy időnkint olcsóbb ;ísványola
jat ölllünk a trág-yalékutba, mely vékony olajréteggel 
vonja be a trágyalé tctej~t és mc·góvJa a lcvegől'el 
való közvetlen érintkeléstől s egyben a p;írolg-ástól is. 

Dr. llil. J.-né, ~zeged. A heküldiitt gyümölcs a 
Mangiter a indtea ( Anacardian·ac csaloíd' IH'\'ÍÍ nii
vénynek a tcnn~se. Eredeti hazúja Kelet-India, dc 
Diol-Amerikában is nagyhan termesztik. 

K. J. urnak. Cikkéhen s·Jk igazsá:.{ 1·a 1 ,:; e'j.iin 
az az idü, amikor awk lctárgyaltatnak. A·wnb:m olyan 
tévedések vannak benne, mclyck miall sajn;íloltunkr<l 
mi-g módosított formában scm közölhetjük. 

Erdekelteknek. A vizsgahiztosidija'.: kiutahisát 
ügyosztályunk már folyamatba telte, tehát türelmet· 
lcnségrc nincs oka senkinek. Az csak természetes, hogy 

»Centrum« Kiadóvállalat Rt. IX., Köztclck-u. 1. 

a kiutal;b sorrendje a családi körülményck ligyclcmbt• 
vételével történik. Tclüt a jöi'ÍÍt illc·tölcg i~yekezzcnck 
a türclmetlcnkedők, hogy annakidcj~n minél hama
rabb sor kerüljön rájuk. 

1 öbb továbbképzö iskolának. Tekintettel arra. 
hogy a gazdasá.g ijelll'gii továhhki-pzií i<;kol{tkhan a 
gyakorlau munkoí.k kil'itcll' igen nagy jelc-nt<hc~g,;c·J 
hir ,azt - lehetőleg r<-szl•·te;c·n kL kell dolgozm a 
tanmc·twl nl'ári f<q<·n n'sz,~IH'il. 1-:ní-lkül az c'•\'J tan
anyag IH·osi.t;Ís nc·m tel;.c·s c'·s n:·m l:ogadhat<'> el. 

A gyakorlúterükt ú~·y osztanclú he, hogy al>han, a 
helység talaj és klim01tiku~ viszonyainak nw;.:fdel<'l 
kerti- <-s gazdasági növények mindenikt· tcrnwltl'ss:~k 
A kiirny•~kcn mC.g- nem tcnndt niivl-nyféll'st~g.·kk•·l 
egyeleire kis tcriilctt:n, esetle,.; p<ír l:iorban kí-;érletcz
zünk. 

A gy..Lkorlúterülct jii1·edelmc, ha még olyan cse
kély is, bcá.llitandó az iskola költségl'etíosének ht·\'é
teli oldaL·I.ra. 

Nyomdaigazgató: Hornemisza Gábor. 
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