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~f;) 
-'-~ Az általános 

gazdasagi nevelés hiányának 
káros következn~ényei 

(Gy.J .-\ lliva·a!o.; 1\iit.liiny l't.idl'i .>· -t."1111 •. 
küz~i a van:,s- é-; kiizo'.;:tat;bügyi mini ,f.t.'llll';, 

59.076 1932. XVIII. d. sz;írn alatt. az dl'lni islwiiÍk 
gyakorlati irá nytí mtiköt!ésénck kimélyítr:.w· tdr. 
gyában kiadott rc:ndc/etét . . \ napi sajtú saj
nos - nem vett tudom;íst c rendelet mc;..:-jl'lt·n{· 
séröl, holott a vrílsá~: ith'i(' alatt alig taldllwtwínk 
kormrínyintézlu·dést, me/y oly él:·s m··~:ltíilÍ ·.sal/u;
toltw l(' a baiok iísforrrísríi.f!, mint lw/fu;zminis'-
teriinlwelt ('Z az ú i korsza/wt inaugunílú f't' lagú 
g i ai l'l go1ul old sa. 

Nem múlik d nap. hogy a g;wl;l';;",gi ,·-1.-tiin· 
ket son·a-;zt<'• súlyc.,; hct('g'"<:.~~-k g\·or- kikúr."d.',. 
s;ít cl-lz{• valami új Mimnrc'.l ne oh·a.;n;ínk. \agy 
ne hallan;ínk. Gazda~;ígi doktoraink k,·.,,,:gtc1;·nül 

biilcs diagn•'•zi~a llh'gkpc'í !·gyh:·hangz.'1s-al 
tal;ílkozik azon a ponton, hogy a 111agyar gazda
s;ígi ,:Jct!'t a vil;ígdls;íg k.·rett·in túlment•en is 
s(tlyosan tcrheli mPz<igazda.;;Ígunk kata'<zt n'•f{tJj.; 

helyzete. A gyógykezelés mc'•clj;'tra nl-z\·c. awnbatl. 
már ll-nycgcsl'll cltt'·rök a ,-{-Jeml-nyek. Sokan egy 
új termelési rendszer azonnali be\'CI.ctl--ét kii,·ctc· 
lik. :\l;ísok szcrint a hitelkénlés rc•tulczés~· - s 
ezen a rl-ven az cl;ulúsodott gazdas;Ígok gyors 
tehcrmcntcsíté~c a IL·gsiirgöscbbcn mcgulcl;ísra 
várt'~ feladat. Vannak, akik az értékesítés, az új 
piacok mcgszervezésénck prohll-m;íját állítj;ík Plsö 
helyre. 

Az összes mcgold;ísi kísérletek nyomat<!ko . .;an 
hangsúl>·ozz;ík, hogy a korm{myzati t{·nyezt'ík azon
nali intézkedésérc van szükség, minthogy min
den késedelem katasztrMülis kiivctkczml-nyckct 

ic!c"·zh;·t !"]c"i. L~ a haj m(·r;·t"it t;•kint ,., •. a kiiziw· 
!(·i·'·., sürgii,~l-~-;;· \·alcíhan teljesen indokoltnak is 
);'1tszik. Tiszt{,!Jan kell lennünk azonban azzal. 
hogy pillanatnyilag cnyhítií inickcióklwl beteg 
mcziígau/aslÍ[.[lllllwt nem l:'lrct talpraá/lítani. A 
hel~-cs diagnózi.; nwg;íllapitá:'ához föltétlen szük-
st'·gt·s. b;ínnennyin· n<·hezünkrc i-; essék. 
annak a súlyos ténynek a bcismc•rése. hogy az 
cgc'·sz ,-il;ígot n.'·gigseprc'í gazdaslÍgi vilá[.[l'lÍislÍg 
csak sir:ttctií(·, ele nc:m clrlidézií oka l'olt m('z(í_ 
.f!azdaslÍgi tcrmclésiin!l csiídibr:·/1. Oszinte Icpic
zet lcnséggd k-ell bc,·allammk. hogy évtizedekre 
\ i~szament'i!cg a mezögazdas;.ígi termelés fokozása, 
a tcrmények l~rtékcsítésc szcmpontj;íból vajmi ke
,-c~ct t!'ttünk és ami ml-g ennél is súlyosabb, 
az tíltalcínos gazclastígi /lct•clés t:•rén a lelletö leg
siÍlyosabb mulasztúsokat krivcttiik d. 

B:mnenn\"Í rt' t'·rtt'·kc·ljiik is ez l-rt egy új ter
n;cl{·si rend b~·,·czet{·sérc i r;ínynl<'• helyes kh•ánal
makat. a gazdas;ígi hitel. a terményértékesítés 
t'·gctt'i problt'·m(,inak megolclúsát célzú okos és 
papírforma sze ri nt tel j esen hclyt;Í ll ó tcrvezet eket, 
ml-gis súlyos kételyeink vannak a gyakorlati cred. 
mt'·nycket illctt'íen. Ki va]{Jsítja meg. ki viszi ke
resztül ezeket a gyönyürü, korszcrü tervezetcket? 
ElegelllW-e a sikt·res mcgolcbíshoz az. ha az új 
rcndszcn·kct az intézökörök clfogadj;ík és azok 
bevezetését szépen hangzó megokol;íssal elrende
lik? 

Van-c olyan gazdaközönségiinll, amely "''"'" 
rsall megérti az tíiabb kor wíltozott l'iszonyai. 
hoz mht ríi ltövetelményclt tet;csítéséllell sziik-
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ségességét, de \ kellő szakismeretekkel, körülte. 
kintö tudással is rendelkezik ahhoz, hogy azt va. 
lóban, gyakorlatban a maga gazdaságában meg 
is tegye? Mert ezen fordul meg meggyőződésünk 
s~erint minden mentőakciónak, minden alapos 
gyúgykúrának a sikere avagy sikertelensége. 

Minthogy pedig már elóz·etcsen rámutattunk 
·azokra a súlyos mulaszt{tsokra, melyek~t éppen 
a mezőgazdasági nevelés terén a multban clkö·· 
vettünk, be kell látnunk, hogy je!cnleg hiányzik 
a mezőgazdasági válsdg gyöker:'S megolddsd. 
nak az cliJfeltéle: a szakképzett, a korszcrü isme. 
retekk:'l rendelkező mczőgazdcík nagy tömegr. 

Ennek a jelent<')s ténynek a felismerését tes
tesíti ki kultuszminiszterünknek az államférfi böl. 
csességéPel és jövéíb:> ldtásával felépített lelf
IÍ;abb terl'ez?te, melyben a munkríra való nevelésre 
ad korszerü, pedagógiai utasítást az ország taní. 
túságának. Az új kor nevelő intézmény-e, a munku 
iskoltíja, amelyben >,nünden tant{trgy tanításá
n;íl a gyakorlati élet követ?lményei l:Jbeg;cnek a 
tanítóság szeme eWtl«. ;>..\ mai válságos időkben 
olyan nemzedékre van szükségünk, amely a wíl
fcJZott gazdastígi helyzetb:•n is szilárdan állia m"g 
a helyét, fog/alkoztísi llörében mind:'n nehézség 
nélkül l'égrelw;tja a viszonyo/l és gazdasági ér. 
dekek dltal m?gkínínt t•dltozcísokat s akkor scm 
esik kétségbe, ha a viszonyok kénysz·erítci hat;Ísa 
alatt más természetü foglalkozási ágra kell ;Íttér. 
nie.« 

Ez a nagy koncepci6jú miniszteri intézke1h:s 
foganatosítja végre azoknak a szilcírd alapok~ 

nak a kiépítését, melyek nélkül különösen mczö
gazdas;ígi kult(tránk fejlesztl-sl-h~n annyi nehl:z. 
séggel kellett megküzdenünk. A túlnyomórészt ag
r;ír országunk gazdúinak gyermekei m;ír az elemi 
iskolában az iskola kis gyakorl6terén magukba 
szívj;ík az agrárgondolkozás alapclcmeit. Fogé. 
kony lelkiiket .m~gtcrmékenyíti a lwrszeríi ~tazda~ 
sdgi ismeretek utdni '-''ágyakouís és külső kényszer 
nélkül, önként keresik a l'llzetiJséget tuddsu/l f!ya. 
rapítására és lökéletesítésére. 

A munka iskoldiából kikerüli tíi gazdagcn1·, 
rációval könnyü lesz megvalósítani egy olyan me. 
ziJgazdá/kodási úi rendszert, me/y vi'ág~·iszonjr 
latban is biztosítja termelésünk rentcíbilitdsát. 

Ez a gyakorlati id nyú gazdas;ígi nevell-s van 
hivatva, hogy kitermeJj,e a magyar mczőgazd;íban 
azt az erős gazdasági morált, melynek' hi;ínya mi
att a legszebb mentöakciúink a sikertelenségbc 
fullad tak. 

Hogy csak egyre mutassunk ní, a terme/ö szöt 
vetkezeteink ma sem tudnak a ma~tyar talajhan 
prosperá/ni, pedig életképességük biztosításához 

minden gaulasági feltétel rendelkezésükre álL Hi
ány-zik azonban a kellő tudással és szigorú mo
rális érzés~·el rendelkező gazdák tömege, melyrc 
a szi.ivetkezet az értéke.-;ítésre kerülö anyag kiter
me!éséhez teljes bizonyoss;íggal támao;zkodhatnék. 
Cazd;íink nagy többsége nem érzi ma a v;íllalt 
kiite!ez.:::ttség tcljesíté~énck mor;íli' szükségc·,ség:.t. 
Nem hítja be, hogy IZ:'IIZ csupcin cf!yéni ióléte, 
de nemzeti szempontok fi~tye'emhcvétele i.~ mortí
lis kényszerrel köt:•lezi, hOf!J' azt és tígy fnme!jen. 
amint és altogy az dllaidnos gazdawígi érdc•k rfik. 
ttít;a. 

Ezért van az, hogy tejszövctk;·zet:'ink hogy 
gyakorlati példút is említsünk · ·- igen g-yakran 
tej nélkül maradnak, vagy a hclyte!cn (·s hih;ís 
takarmányoz;,Ís miatt nem kapják meg azt a mi
n1iségü tejet, melyre az üwm rcntahili-; fcntart;í-:t
hoz szüksl-gük van. 

i\l;ís csetekben lelletetlen n lcrml'lií gazr/dttíl 
ef!y fa;ta c1s C'{(.l' miniis'lf!t'i anyaf(ot lwpni. .\ 
jobh min1'íségC. termelvl-nyél a s;·h•jtt•ss(') iissZ!'· 
kc,·nvt· vbzi piacra és eacl rontja a maga hite
lét, dc indok!Jiatlanul cm;·li a fogyaszt1'1 nl;zérc 
is az ;Írakat. :'1/álunk. ugyani'~ ;j: tíníszcl:'lu·itil 
minthogy a gazda elmulasztotta. il lúht•clítií It •. 
reskcd:'!em vette a kezébe s ezzel a lúizbt•ikl:ttotl 
költségf!l'l ·- mclyet a f!Jgyaszt{, kényte~t·n meg
fizetni, dc am ·lyböl a tennclöhüz semmi scm jut 
-- t•eszélyezt:•ti il tcrmdvény vilcígpiaci t•crst•ny. 
képes.w1gét. 

Tovúbhi ré~zlctczésbe, sajnos. b;ínnily kt:
zenfekvéinek );íssék i~ -- ezúttal nem mchctünk 
bele. ,\z elmondottakkal is csak )1!\ldakl-pt•n kí· 
v(mtuk enisiteni ;ílláspontunkat, hogy gazdas;í~i 
ncvel~siink hi;ínyainak pútlá~át valt'1ban ott k.-11 
kezdenünk a gazda gyt rmc~ szPIIemi-lelki l-hrc
Msénck clsö pillanat;íban. 

Ezért kiiszüntjük ismételten oly nagy lí'lke,c
dt-s~cl kultuszminio.;zt('rünknd; a munkaiskola meg. 
teremtl-sl-rl' ir;ínyu){, tiirtl-n<"hni jdt·nt<iségíi ren
delkezését, melyct az c/sö lwrszakos lépésne/l te. 
kintiink mmuk tt cellnak a meglúizclítés:· fdé, 
melyért f!OZdascí~ti népiskoltíinlt közl'l félét•sztí. 
zad a oly elsztíntcm lliizdt•n:-k: minél több szall.
képzett, lelkiismeretes, iú gazdcít llct•rlni az or. 
szcígnak. 

RIJIIIIIPediJny 
Náddal álaz611 minláa pamut ablákred6ny (rolella) 
a leJ7"erDekl lf...tadlfl lakol6n61 
mérel szeríni Jat6nyoa lllron megrendelhető 

Kivinatra mlntét az ér pontos magjaiOiisinl kOidOnk 
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,,Háro111 világrészen keresztül'' 
lrta : Kubacaka B61a (Második közlemény) 

Kukoricatermeles. >>Mezögazdadgi tapasztalataim Amerikában.« 

Az amerikaiaknak a b(rzájuk a mult században 
még nagyon silány és gyiinge minöségií volt. Sikértar
talma vajmi kevés és igy nyúj·thatósága is a legutolsó 
hely<'n állott. Ennek oka az CJycs helyek klimatikus 
viszonyain kh m részben a rossz anyag, a silány b(r
zafajta volt és r(·5zben a ht·lyt<·:e:~ mivci-Psi cljárások. 

Barsi Leidt·nfrost Adolf helyc;cn látott és élcsen 
figyelt meg, mikor t•zekr61 a kérMsekr61 az alábbiakat 
írja: 

Buzatermel~s. 

Tran·rst' CitylHil Duluthba kel:ett mcnncm, onnan 
pedig csak egy ugr{Ls volt az angol Manitoba. At
mt·ntl·m, hngy valí>di kanadai gazdaságot, aratást és 
csppJést lássak. It t sok mag.yar t elepede: t Ic. !'\agyo hb 
részük elégedett sorsával, bár mind kídnkozik han, 
az óhazáha. A farmokon mt•gvan a háztartáshoz szük
spgt·s tch<·n, 16, haromfi, de e){yébként sem gazdasági 
fiilszt·r<'IPst, g(,peket, sem }!Íszágokat nem láttam. Ha
nem ott miíkiidiitt a kombinált arató- p;; rsPpl<igép 
s a teli zsákok hullottak a >>Catcrpillar" traktort 
követ<i tt•IH'rautí>ha, mc1y a sllókba fuvarozta a gabo
nát. Az aratí>g<~p (rgyszt'lh·;'m csak a kalász·>kat vágta 
Ie, a szalmát. melyn· ne:n \'olt szü\:s(·g. késübh ott 
lábon meggyujtották. t:gyanaz a társaság, amely arat 
,:s csépel, ,·égzi a szántást-vctc<st is. Hatoírta!an húz:t
táhlák kiiúitt riipitett az autll. Az amerikai húza awn
han akkur még m·m volt olyan sikérdú.;,* mint a mi 
búz:ínk. :\knyasswnyomPknál egyszer a magyar sza
k{u·smi rí-test akart sütni, dc az amerikai liszthiíl 
nem Iehetett a tészt:ít kinyujtani. A drogériáhM vii
tem pl:anhált dobozhan sikérdús magyar lio;zte•, nw ly 
lllagyszt·riit·n nyújthat{, ,·olt. Azóta már az ,~Jelnws 

amerikaiak a ,·ilág legjobb búzáinak iisszeházasítá-;á
ht'll el<i;íllított:ík a »:\larquis wheat«-buz;Ít, a ?\lani
toha búza uralkodik a piamkon PS rontj 1 a mi húza
árainkat. Ott sokkal-sokkal olcsóbban tud nak 'ter
melni. 

• Ezeket a m~gfigyeléscit barsi Leidenfrost Adolf 
még 1900 elölt tette néh4ny évvel és közvetlenUI a jelen 
század elején. Mindny4jan tudjuk, hogy ebben az időben 
a mi versenytArs nélkül 411ó remek magyar sikérdús bú
z4nkat kUiföldön milyen tendenciózusan igyekeztek mlnö
ségében megrontani hamisan terjesztett rágalmakkal é~ 

Iparkodtak búzaAralnkat mAr akkor lenyomn! és külföldi 
s tengerentúli búzakivitelünket apasztanl. Ekkor végezte 
a magyar 411arn fölszóllt4s4ra és megblz4s4ból Dr. Kosu
lAny TamAs a budapesti m. kir. 411ami gabona- és liszt
kisérleti állomils vezetője örökszép vizsgAlatalt a magyar 
búza sikértartalmAról és mlnöségéröl, melyek a kUiföld 
alaptalan és tendenciózus vAdjait megc4folt4k. Ezekbe a 
vitAkba még a Turlnban élő nagy haz4nkfla, az agg 
Kossuth Lajos ls beleszólt, tüzesen c4folva és fokról
fokra megsemmlsltve a magyar búzAra szórt alaptalan r4-
galmakat. 

1\ kukoril'a termelésérül és fiilhasználásáról is 
sok c<rdl·keset mond: 

Az alföldi gazdákat érdeklő és a szikes talajo
kan folytatott kisérleteket hoztak ezelött két évvel 
köztudomásra. (1929-bcn.l Nem a talajt javítot
ták meszezéssel, miítrágyával, forgatással stb., mint 
nálunk, hanem a rajta növekvö gazok nemesitésével 
értl·k cl nagy eredményeket. A »Lespedeza sericea« 
nevií gaz, mcly a mi somkórónkhoz (Melilotus offici
nalis L.) hasonlít, annál jobban fcjlödik, minél sa
vanyúbb a talaj. és minél nagyobb a szárazság. Ez a 
fás, száraz növény ma több, mint egy tucat húsos 
szárat ereszt, mclyek derékig érnek és 1100 öl olyan 
földön, m<'ly soha scm látott mes~ezést, scm más 
talajjavitást, adott 1000 angol font magot (körül
belül soo kgr.1, miután többször lekaszálták előzete
sen. Mindcgyik kaszálás 1100 ölenként négy tonna 
4000 kgr.J szénát adott, melyet a marha nagyon szl-

n·sen evett. 
Igen szPp eredményeket értek d a kukoricane

nwsít{·sscl PS a termés okszerií fölhasználásával is. 
Ajánlólevelekkel meglátogattam a new-yorki Cor

m·xchange, kukoricatözsde elnökét, aki igen szive
sen fogadott a 1H. emeleten lévö, valóságos hoszor
k:ínykonyhához hasonló irodájában. 

Automatikus ticker (tc'lzsdci árfolyamjdzög{•pJ bú
g"tt az e!-(yik szöglcth~n s hosszú papiroslapokon ere
gl·ttt· magáb61 az árjdentéseket. Egyik asztalon szám
talan telefon, a másikon egy furcsa szerkczet, mclynck 
az alkalmazásával egyszerre ötve:1szcr lehet a névalá
írást t·lintézni Jewleken és más iratokon. Voltak össze
adó-, szorzó-, osztÍl-, gyökvonógépck, mclyckct kis 
girliik kezeitek. 

Kukmicaminták az araszos kis kukoricától a 14 
angol hü,·clyk nagyságú, óriási >>ycllow dcnt'< kukori
c:íig, továbbá kukoricáhól készült különbözö árúk, 

f:rdekl·s kísPrlctcket folytattak az amerikai föld
mín·lí-sügyi minisztPrium rendelkezése szcrint a dc
form;ílt, degenerált kukoricák keresztezpsével. Az ered
mí-ny mt•gl<'pv volt. Van ma egy társaság. a >>Hib
n·ed Corn Co.,,, a magas nivóra kinemesített kuko
ricatermesztésre, melyet ajánl a rosszabb kukoricák 
kiizp v!'t ésrc és igy erősebb, jobb PS szebb lesz a 
kukorica i-s Wlt•g nagyobb termést ad. 

:\ kukorica valamilyen formában a legC'löke!öbb 
asztalok mindcnnapi c<tlapjában is clöfordul. Ott van 
a »Maizene«, malátaszerü anyag, melyct az amerikaiak 
reggelire cszll<'k; hidt•g tejJel vagy tejfellel kitünö 
reggdi. Clriási gyárak ropogós barnára süke hozzák 
forgalomba. Búzából is készitenek malátasz~ríí táp
szert, mcly kis párnácskák alakjában jön forgalomba. 
A 11evc >>Shredde:l wheat bisn1its«, h(tza dmalátásit,·a 
i-s hosszú rostokba kinyújtva. Vitamindxs tápszer, 
mcly magáhan foglalja a búzakorpa tápanyagait is, 
amit mi gondosan kiválasztunk fehér Iisztünkb61 PS 
jószágetetésrc használunk föl. 

Láttam: a falon a minták között egy sárgásfehér 
lapot. Ezt szintén a kukoricatröszthöz tartozó gyár 
készitette a hasznavehetetlen kukorkaszárakból, me-



lyek nálunk is leginkább elrothadnak a télca és 
tavaszra gyönyöriicn nevelik a kukoricamolyt. (Ezt a 
kukoricamoly-kártevést, tudjuk, hogy nálunk is törvé
nyes int.ézkedések védik és irtását az 1917. évi 31.000 
és 35.000 sz. földmivelési minisztcri renc!e'etek szabá
lyozzák, melyek szerint április 1-ig a megmaradt 
kukoricaszárakat föl kell etetni vagy me,.;-tütelni, mert 
ezután raj.zik a kukoricamoly (Pyrausta (Botys'i nubi
lalis) pilléj.e. A kukoricaszárak föletetés-ét és be3ava
nyításával Yaló takarmányozását csak nagyobb gazda
ságok, ritkán kisgazdák, teszik meg idehaza.) A levelei
tól megfosztott kukorkaszárakat cellulozcszerii anyag
gá dolgozzák föl és nagy izolálólapokat készitenek 
belölük. Ha ilyen lapokkal izoláljuk h:\zaink falait, 
félannyi tüzelöanyagra van szükségünk. Ilyen és 
még sok más, érdekesnél-érdekesebb anyag f<•kiidi 
az asztalokon és függött a falakon. 

* 
A szölö- és gyümölcstermelésröl, ezek eltartásáról. 

csomagolásáról és szállitásár61 is sok érdekesct és 
hasznosat figyelt meg barsi l.eidenfrost Adolf ame
rikai tartózkodása alatt, melyckhöl néhány dolog el
mondását alá bh köz l öm: 

Sz616- és gyDm6lcstermelés. 

A gyümölcstermelést a mezögazdasági miniszté
rium szakközegcivel, szigor(I rendszabályok életb<·
ll·ptetést-n·l és ,·égrehaj.tásá,•al {,riási méretüvé fej
lesztcttl•. Ma már elsőrangú ~-:yümiiksöt <·ls•irangú 
<"Somagoláshan hoznak forgalomba, mt:g- a mi pianm
kon is. 

Szakemberek megállapították, mclyik vidéknek mi
ly<•n gyümölcsfajta felel meg- leginkább. Igy nagy 
mennyiségct termelnek ugyanazon faj.tákb61. Az egyl'S 
területeket fölosztották körzctekre. A termelöket sz<i
,·etkezetckbe tömöritették, melyek oks6 állami hitel 
igé1Iybevételével megfelel•) fiilszcrcléseket és anya~-:o
kat kaptak a permetczésre és mindenfl-le eh)irt \'Í'de
kezésn·. Ha valamelyik gazda nem ''é~-:ezte el pon
tosan a szüksl-ges védekező munkát, aminil ki
szálló l'llcnörök útján győzödtek meg, - 1 l1, állami 
közeg végezte el a munkát és a számla összegét köz
adó módjára hajtották b<· ( 11. A kisérleti állomások 
.. töadásokon, nyomtatványokon ismertették a gyü
mölcs célszerii csomagolását, vá'ogatását. 

A kaliforniai bl'Tkcley-i egyetem mczö~-:azdasági 
kisérll·ti tdepc 2000 hold, 1000 tanára és 35.000 
hallgat6ja van. ·lJ (Boldog országnak még boldo
~-:abh mezögazdasági egyetemel Ilyen körülrnények kii
ziitt nem lehet •·soda, ha olyan magas fokon áll ottan 
a mezógazdaság mindcn egyes ágának a miiveltlse és 
virágzása, noha csak a XV Ill.-ik században kezdö
dölt ennek az igazi fejlödése cl, mig nálunk 
már sok századdal enekkelötte is mt~sszc külföldn· 
exportált kiválb és különleges hazai mczögazdasági 
termékeink voltak!, s mikor egyszer végre, nagysokára 
létesitettünk egy mczógazdasági egyetcmct hazánk
ban, - azt 12 évi fönnállás után, gyönyörű teljesit
mények közben, mint »luxus-intézményt« meg akar
ják szüntctni.) 

Az almát, körtét. bararkot. paradicsomot. stb., 
kézzel, a nagyobb mennyiséget géppel kiválogatj.ák. 
igy egyenló nagyságú és minóségű hibátlan árú kerül 
uz osztályozás folytán a ládák!~, mclyeken fi\ltÜilletik 

az árú minöségét, mennyiségét, súlyát. Modcrn v;ílo
gatógép a »Cutler«-félc, kétlóerős motor hajotja, s napi 
10 órai munkával 3--5 vagon gyünöksöt válogat ki. 
Csak a föntemlitett m6dszerek alkalmazásával tudunk 
konkurrálni az amerikai és í1jabban az orosz gyü
miikcst•l, mert egyéhktlnt a magyar gyümölcs joobb 
l-s zamatosabb. 

:\ sziit.icsomagolásnak is tanulságos méld;.át lát
tam, ami közelnil érdekli az alfiildi magyar sziWís
).\azdákat is. 

:\ keményhí-j·ÍI csemcgeoz6llit tákákra rakják 
mindjitrt a szedoésn{·l, a hibás szl'nwkcl kiveszik (os 
kii1 üllwlül 10 kgr.-os hordtll'skákba rakják. A hor
d{ll'skákba alul t'!O' réteg preparált, pehelyfinom fü
r(szport tt·sznek, melynek gyantáj.át clözö!cg kivonták. 
Cummikalapácsokkal yerdcsik a hordllCska oldalát, 
hogy a fűrészpor jól elosztódjék. Igy jiin egymásután 
rétegckben a szölö és a fűrészpor. A hord6cskák 
körülbelül 10 · 15 kgr.-ot nyomnak és szállltélképe
sek. Hütöházakhan, szelllis hclye'<en igen soki eláll
nak. 

Sokszor hal~ottam Kl•t·skcméten, hngy a sz•)his
gazdák tönkremennének, ha a szesztilalmat hcvezí't
nék az országban. v,:teményem szcrint, ha nem is a 
jelen nemzedék, dc a kiivetkeziÍ hizCJnyára clszokik az 
alkoholfngyasztást61. Autflt, motort Vl'Zct•), spnrtnt 
Üz•i ember nem élht•< aikahollal és a kitart6 munka
teljcsitmény biztosítása "''·gt•tt telj<·scn vitamindú; 
l-telek és italok, t·lsösorban tej, tejterml-k<"k ,:s J.:YÜ~
möks fogyasztására kell a fl'ísulyt hclyewi. 

Akkor d(Jlt legen'\sehbcn a »szárazak« ,:s »n<'dvc
sek« harca, amikor Amerikában voltam. ,\ mult szá
zad vég<:n és a jelen század elején volt.! A kalifomiai 
Ílriási sz•iliik tuta;donosai, a sok százezer hold urai, 
mindent elkövettek, hogy a törvényt meg lll' hoz
zák, érvénybt• ne ll-ptessék. Mindcn tiire~<vésü'< hiába
,·al{mak bizonyult. S az eredmény az, hogy ma két
szer annyi sz•iltl, gyümölcs van az E~-:y•·•iilt .-\llam~lk
han, mint a szesztiirvl-ny l-letbcléptctt'·se eitltl. Fo
gyasztanak u~-:yan ma is alkoholt az cmlwn·k, de nem 
azok, akik azelőtt heti k<·resményüket whiskyre vál
tották fül, mert az alkohol most ott nagpm dráJ.:il. 

Maguk az alkohoksempl-szek a lcghangmahh vt'·
diíi a szt•sztilalomnak. mert t'1ri;ísi kockázattal 
ugyan. de hatalmas összegekel np·rnek. A sz•)l,)bir
tokosok, akik nem tudták eladni horaikat, mint élel
mes emberek, rájöttek, hogy sürltéssel, különösen 
fagyasztással a szöl•i ll·vl-t {,dcsen tarthatják, min
den aromája megmarad, az összes vitaminok benn•· 
vannak. Azelótt a •·saládfök itták az alkoholt, 
a családtagok és az asszony a lcgritkábban, -·-- ma a 
vitamindús különbözö hűsltö, sz~nsavdús italok, az 
í1gynevezett »tonit·«-ok az egész család közkincseL 
Ittam azokat a kellemcs izd, egészséges italokat, me
lyek néha 2 százalék alkoholt is tartalmaznak, 
ennyit megenged a törvény s mondhatom, ilyen 
alkoholellenes tön•ény jótétemény az emberiségnek. 
A szölötulajdonosok ráfckü:ltck a csen:egeszö~ó t<"rme
lésére, mclyct a már föntebb t•mlitctt módon, pn·pa
rált fiirészporban, Európába is cxportálnak. 

Láttam mazsolatermelést is, láttam, hogy a neme
silés folytán addig cl nem képzelt nagyságot értek 
d a gyümölcsök;. S mindcz csak a zalkoholt&vénynek 
a következtében. A prohihkió nagy áldás az emberi
ségre l (Folytatj.uk.) 
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Néhány szó az iskolai nevelés 
céljairól 

A nevelés főcélja föképen az, hogy a gyer
mek becsületes, munkás s a társadalomban min
denkor megállni tudó hasznos emberré fejl<idjön. 

A nevelés tulajdonképen a gyermek életének 
első percétől kezdődik, ezért először is a szülőrc 

húrul a nehéz feladat. Ez a rendszertelen nevelés. 
A sziilőnek mindenckelőtt arra kell törekednie, 
hogy a je) és rossz fogalm;ít a gyermekkel meg.
értesse, a rossztól t;ívoltartsa, példaadással a jó 
követésére ösztönözze. Eredményt csak ;ílland6 
következe!ességgel, lankadatlan türe'emmel. jó pél
dával, szoktatússal, helyesen alkalmazott szigor
ral, de f<>leg okos szeretettel lehet ell-rni. Hogy 
milyen nagy hibák történnek már a szülói 
h{tz nevelésében, illetve leggyakrabban a nem ne· 
velésben bizonyítja az a körülmény. hogy némel)· 
ember egész élete végéig ennek lesz az úldozata. 
Oka pedig abban rejlik, hogy a nevelés, külö· 
nösen ma a szülői húzban csupún a külsiíségek
ből áll. 

A szölö konzerválása 
fúrészporban 

Szikes talajokban a legnagyobb 
szárazságban is buján fejlődő 
nemesített éveló takarmány
növény s más érdekes é11 

tanulságos tapasztalatok 
élmények gyönyörköd-
tetik az olvasót 

barsi Leidenfrost Adolf 

Három világrászan keresztül 
címú könyvében. 

A páratlan érdekességú könyv ára : 
2.20 pengó. A könyv árának 300fo-át 
az író Egyesületünk javára ajánlotta 
fel. Kapható lapunk kiadóhivatala út
ján, a pénz elözetes beküldése után. 

Korunk egyik saj{ttságos tünete, hogy túlwtt 
jelentőséget tulajdonít a külsiíségeknek. A társa
dalmi érintkezés külső mázt ugyan aggat az em
berre, valóeli értéket azonban csak az képez, ami 
mélyebbről, az emberi lélekből jön, nemcsak lát
szat, de lelki megnyilatkoZ<Ís, mert ha a nevelés 
csak ránk erőszakolt külsőségekből m, elöbb'
utóbb lekopik s megmarad az ember a maga 
ürességével, tartalmatlanságávaL 

A nevelés sikerét rendkívül sok körülmény 
bcfolyoísolja. (>röklött hajlamokkal szemben néha 
teheterknek vagyunk s sok igazs;íg van abban a 
megállapításban is, hogy a valódi én, az ősi ter
mészet adott esetben elöbb-utóbb kitör s valój;í
ban az ember gyökeresen csak ritka esetben ala
kítható út. A nevelés munkája tehitt voltaképen 
csak nyesegetés. faragcsálás, csiszolgatás az em'
berpahínták nagy tömegében. 

.-\ nevelés intenzívebb és ternzerü munküja 
tulajdonképen az iskolában kezdildik {-,; a taní
t;issal együtt karöltve halad. .\z iskola alapos 
nevelésének igen nagy jclentiísl-gc ,-an, amit té
nyek igazolnak. Eg-y-eg-y hivat;ísa magaslat;ín ;'d le'•, 
lelkesen müködli tan;í r. vagy tanítc'l nem egyszer 
formálta át niivendékcin keresztül környezete nl-
pének egész életét s adott új iránrt a falujabeli 
nép gondolkoz;ís;ínak. cselekedett-nek. htékben 
ki nem fejezhető apostoli munk;ít végezhet a ta· 
nítú kiilönösen a t;Ívoli falvakban. hol a tanulúk 
csaknem teljcsen r;í vannak utalva s hála l ~ten
nek. mentesítv~ a városi élet sokswr k;íros úram
lataitóL 

r\ tanitó rendkívüli hat{tssal lehet az érzékeny 
gyermeki lélekre, ha tud vele b;ínni, megnyeri 
bizalmát és szeretettel foglalkozik vele. Ez még 
az elemi iskolában is nagy probléma, ahol a 
t!anul6 minden nap szem előtt van. dc annál 
nagyobb feladat v;ír ezen a téren a gazdas;ígi is
kolákra, hol a gyermek és ifjúkor határmesgyé, 
jén álló fiatalság a legnagyobb mc!rtékben rác 
szorul a biztos vezető kézre. 

Hirdetéseket felvesz 
a kiadóhivatal ! 
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A népélet sürgető problémái megoldásra vár
nak. Nem elég, hogy az ország gerincét alkotó, 
ma, sajnos, a legtöbb nehézséggel küzdö föld· 
mívesosztály gyermekeinek igyekszünk megadni 
azt az általános műveltséget, mely alapját képezi 
azon törekvésünknek, hogy hazánkat a nyugati 
művelt államok sorába emeljük. Az iskola fel
adata tudvalevőleg elsősorban az, hogy gyakor
lati értékű, hasznos tanáccsal, útmutatással szol· 
gáljon minden tárgykör keretén belül, melynek 
nemzetgazdasági. jelentősége a célszerűbb, hasz. 
nothajtóbb, er.edményesebb termelésben, gazd<Í!
kodásban nyilvánul meg. De ezenkívül szükségc 
van az ifjúságnak arra a lelki irányításra, mely
nek eredményeképen lelkiélete, erkölcsi felfo· 
gása minden vonatkozásban, - társadalmi és po. 
litikai szempontból - lehctő!eg tiszta és világos 
képet nyer. 

Amilyen nagy jelentőségű a fiú. nem kisebb 
értékkel bír a leányok nevelése is, melynck ke· 
retében különösen kifejtendő az a körülmény, 
hogy a nők által végzett s eddig általánosságban 
lenézett háztartási munkák mily nagy fontossá· 
gúak, mert ezeknek sikeres, helyes és kifogástalan 
elvégzése jó gazdasszonny<Í, a családiélet közép· 
pontjává, a ház lelkévé avatja a nőt. A házasság 
válsága még nem is mutatkozik ebben a néposZ!· 
tályban, hol a családiélet megmaradt ősi állapo· 
tában s a feleség valóban fele segítség-c a férfi
nak, a családfenntartás nehéz munkájában. 

Az iskola tanulói leginkább abból a néposz· 
tályból kerülnek ki, kik két kezük munkája után 
élnek az anyaföldből, oda is térnek azután vissza 
s a tanultak felhasználásával tuiásukat otthonukl-
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ban értékesítik s ezzel a család boldogulását, jó. 
létét mozdítják elő. Dc ha szükség esetén pálya
választásra, valamely szakmában való kiképzés re 
kerülne a sor, a jó tanít<'> minclig tud ebben a 
nehéz kérdésben is irányítússal szolgálni, mcrt 
heJy.es megfigyeléss·el könnyen alkalma nyílik an· 
nak megállapítására. hogy ki mely p;ílyára volna 
alkalmas. lVIinciig akad a növendékek között, aki 
a foglalkozási ;ígak valamclyiké-b~n különös ké· 
pcsséget, hajlamot {trul el s szüksl-g csctén ezek· 
nek további kiképzése, bizonyos szakmában való 
taníttatása inclokolt és hasznothajtö lehet. A bú
v;Ír, a bány(tsz titokzatos mélységekbc szállnak a1á, 
hogy élctük kockúztatúsával hozzák felszínre a 
tenger és a föld rejtett kincseit. ..\ füldön pedig 
veszendőbe me nnek a legnagyobb értékek. l'\ c en
gedjük dkallódni a kicsillogó magyar kincseket, 
tehetségeket! 

A magyar nép szerctcte, jiivöje buzdítson 
bennünket a magyar népnevelés neh{·z munk<íjá· 
nak eredményes teljesítésére: ne riasszanak vissza 
a nehézségek s ne kedvetlenítsenek cl a sikertclcn
sl-gck. .-\ bibliai magvet() pélcl(tzatábúl látjuk, 
hogy az elvetett mag mindenikc nem taU l tcrm{·
kcny talajra. S vajjon a legnagyobb tanítómester: 
az Ur Jézus tanításainak lényeJ.;c;t ki ért:•ttc át 
mlóban? A kereszténység méJ.;iS hatalmas fúl'rí 
terebélyesedett, s mi cléJ.;ediiink meg azzal, ha a 
mi tanítdsunk nyomán egyelőre csak elszórtan, 
ittrott, de mégis kiJ.;yullad a tiszta lelktilclií, ió
zan élctj.nlfogástí népélet csendnsell lobo_t.;ó, dc 
annál több mc/:•get és deriif drasztó ldngia. 

Fegyvernek. 

1\iss 1:"/cmémé Orass:'lli Ftta, 

GERGELY-FÉLEK o L uM Bus 
KEL TETŰ- ÉS NEVELÚGÉPEK 

SZABADALMAZOTT 

LÁMPANÉLKÜLI MELEGVIZFÜTÉSSEL, VALAMINT LÁMPA- ÉS MELEGVIZFŰTÉSSEL 
50, 100, 200, 300, 400, 600 és 800 lojáa befogt~dóképes-,,1922 és 1930 évi modell l - A gyakorlalben f<'ny<'sen 
séggeL Sok Rzáz: elismerölevél l bevall. Sok szúz elismerölevél 1 

Tojáshozamra berendezett fajbaromfi tenyésztés 

Legjobb tojókból származó fehér amerikei leghorn· 
tyukok. Tenyésztojás és naposcsibe eladás. Csapó-

fészek-ellenörzés és törzskönyvezés. 
Az állomány vérvizsgálat alapján fehérhasmenés· 

mentes. 

GERGEL Y BÉLA BUDATÉTÉNY 
VASUTI ÁLLOMÁS: BUDAFOK MÁV. 

Ólak, baromfitenyésztési eszl,özök, 
erötakarmányok. 

Amerikai boxes-termelésre berend!'zetl méh<'•zet 
Fajrnéz és csemege lépesm<'z. 

Válaszbélyeg cllenében d i j l a 1 .. n sz ak ok l" t ú s 

EZELOTT: KAPüLNA-UTCA 85. SZ. (!'EST MEGYE) 

MOST ~~'ii~;,~;t~.~~o~;;."~ SÁNDOR-UTCA 3. SZÁM 
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,, 
Ostermelőtől a fogyasztóig 

.J közvetítő ksreskedelem kizdrás,ívu/. Szö\·etkczett 
részjegyzés nélkül. Legyünk őszinték. lia a gaz· 
d;Íhoz ma ezz;:l a szóval >)Szövetkezet« közeledünk, 
visszuluízódik, mint a szarl'tít érintett csiga. l'c
(lig helyesen megalapozott szövetkezet nélkül ~u
hascm fogja a 1-{azda azokat az ;Írak~t elérni. 
mint amelyeket azok útj;ín. Pcr~ze egy alapfeltétel 
kell. ami nélkül a sziivctkezet cl scm képzelhető: 
tisztesség és önérzst. Ezek tették a holland, német, 
,];ín és amerikai szeív-etkezeteket naggyá. és tagjai
kat gazdagokk<í. Amíg. sajnos ilyen esc
tek nem egyszer fordulnak elií, hogy a tcrmelt'í 
tejl-t, vaj;ít hamisítja. toj;ísai kiiziitt »sz:•rcncsé;t:,< 
volt egy-egy fészekalja záptojást is clsütni. s a 
piacrna hozott C]Wrtennés-e alj;ín homok és éret
len, gy at ra szemek fekszenek: addig nem lehet 
:ílcl;ísthoz(, szi.ivctk~·zésn'íl beszélni. 

::\fost azoban11. mikor a kivitel úgysz«'>>v;ín td. 
jesen ,.,zi.iJ:e:l'l, mikor csakis magunkra vagyunk 
utalva ;ÍI·(Jink legjobb értékesítését il!etü\eg-, al
kalom kínúlkuznék, saját magunkon kipníbálni, 
tudunke. akarunk-c mindcnbcn mcgfclelü, ga
rant;'dt. szavatolt ;Í rút szállítani' 

Mussolini rlníluJi biintetéss.·L, f:·gyluízzal biin
tctte a csaló/wt, kik nem a burkolatoll feltüntetett 
:írúkat csomagolt:ík be é~ egyszer és mindcn
korra eltiltotta üket az expurtt<'>l. Tal;ín núlunk 
is helyén L·nne ilyen dr;ik<'Ji rend~zah;íly. nehogy 
a magyar ;írú nu\g tovúbhra is Úl-{y j;írjon. mint 
én saj;ít fülenun~·l hallottam nem i~ olyan na
gyon régen -- a bécsi ú :'li a~chmarkton·.<. awk a 
ftizfttlwsarctll az u;ságpapírosba csomagolt ~J'Ü

mölasd, mindig ll. osztdlytíak, 111 :·rt >lSpicgcl«, 
áníll, »magyaro/l•<. 

:\lieliítt clgondulit~omat lcírnám. i!gy pár sur
ban v;ízolom a jelen úllapotokat. .\z <'ístermel6. 

ll NJIDUD11RRI 
DNIIEEÓ 611ZDRS1161 
NÉP ISICOEliNil E 
á ll a n d ó a n kaphatók, vagy 
mérelszerinl készítiethe tök: 

• Me)egágyi takarók, - lábtörlök, - kasok 
IVékényböl, - gyümölc88Zállitó és gazda
sági kosarak vesszöböL 

r;dusi. pu~ztai gazdasszony, vagy gazda serényen 
alkuszik szekerén a >>Naccságá«-val egy-egy árú 
felett. ::\Iikor aztiÍn megegyeztek, -- bizony nem 
a budapesti vásárc~arnok rádión jelentett napi· 
;Í r ai me ll ett a kocsi hirtelen elgördül s nevet 
a markába az asswny, mondván: »Hála az Eg
nek, eladtam a csibéket, mert bctmök van a vész.« 
Ilyen gondolkoúsmúdú emberek nem lehetnek az 
,,(\11<< sziivetkezéscmnek tagjai. 

Az l-n clgondohísom azon alapszik. hogy fcl
t~telezem, van még ebben az orsz;ígban minden 
tany:ín, faluhelyen, v{troskában és nagyvárosban 
elegendéi önzeth.>nül, tisztességesen a közjóért he
\'Ülií egyén, ki segíteni akar az »ország pillércin«, 
a kisgaZl\;Ín. i~~ ezt a következő módon képze
Icm 1negszervezni. 

Az ügy bizalmi emberei I-ennének elsősorban 
a r-:\Iansz<< tagjai. az évenkint sz;ízszámra kike· 
riiW tanítók és tanítónénikék, kik még nem tom· 
puJtak cl, kik még lelkes energi<íval fognak min
dcn jt'Jhoz és hevülni tudnak idc:ílokért. A Rádió, 
az illetékes hatós;ígi szervek, vagy a Mezögazda· 
s;1gi 1\.amar;ík felszólítására közzé tenné. hogy 
azok a gaz(Lík. kik vállalkoznak arra, hogy ter
meln:nyeiket a csomagon feltüntetett megbízhat(, 
minííségbcn hozzük piacra, jdentkezzenek és egy 
to fillére~ levelezőlapon adj;ík meg telje~ címü
ket, utol~ó po~ta- é~ vasút;íllomással együtt. Ha 
ezek a címek befutnak, az illetök egy kérdőívet 

kapnak, melyben közlik és egyben kötelezik ma· 
gukat arra, hogy a folyó évben megbízható mi
nöségií, a \·evöközönségnek núnden tekintetben 
mcgfelcW és a rekeszen feltüntettt tartalommal 
megegyező úrút szállítanak. Ha ebből egy ka· 
taszter tösszeállítottunk, - erre szívcsen vállal· 
kozom költségmentesen, amíg bírom -, mcrt hi
szen gyorsan nagy lesz a forgalom ilyen módon, 
akkor egy másik Rádió híradásra felszólítjuk azo. 
kat, akikben az a bizonyos >>ld::(í/izmus<< nem 
veszett még ki egészen, és akik vállalkoznának 
arra. hogy a környék :írúiisszcgyüjtését meg~

szcrveznék, lennének a szövctkezct gyüjtöszcrvei, 
Egyenlüre bizony nem pr ez nagy ha~zon:

nal csak munkával. De minc\en szövetkezet ki
csiböl kezdte. Ezzel egyielejűleg szerveznök meg 
a szövetkezet fogyasztóközönségét, pl. nagyobb 
városokban egy.egy nagy bérház lakóit lehetne 
összegyüjteni, kik együttesen vennének meg, 
mondjuk 100 drb 5 kgr. s(tly(I tojást, 5· -Io kgr. 
vajat, egy láda gyümölcsöt, és köteleznék ma· 



gukat arra, hogy az árú értékét kézhez vétel után 
azonnal megfizetik. Megegyezést lehetne keresni 
a »Hangya«, »Háztartás«, »Köztisztviselők« és 
más s~ö,etkel.etekkel, hol mincen nagyobb mennyi· 
ség könnyen érték·esíthetö lenne. ltt kapcsolód.. 
hatna bele egy találmányom a szerve-
zetbe. Hullámpapírból készült igen köny-
nyű és légnyílásokkal köröskörül cllá· 
tott szállltódobozok, melyekben az ártlt igen 
ízlésesen lehet csomagolni és a dobozokat saját. 
kezü aláirású papírlemezekkel lez;írni, s ezzel 
egyben a minőségéért is felelőséget vállal a ter· 
melő. A kisebb csomagok S-I0-15-20 kgr.-ig 
póstán, a nagyobb ládák vasúton kerülnének el· 
szállításra, de mindenféleképen a dobozon meg
adott tartalom garantéílása mellett. A pósta eset
leg, - mint a vasút a tejsZ<illítmányoknál -
fuvardíjengedményt is adna az ilynemű csoma· 
gok szállítására l 

A tejtermékek feldolgozására kisebb szepará
torokat (P 8o-10o) és köpülöket kellene kis 
részletek mellett a gazdák részér·:? bocsátani, hogy 
a jelenleg 8 filléres tejck friss teavaj alakjúban 
Budapestre szállítva még mindig szépen értéke
sithetök legyenek. A városi, vagy fővárosi fo
gyasztó pedig, ki eddig vaktában vásárolt, lö
työgtette tojásait, körmével kóstolgatva vaját, 
sajtját, látva a dobozon feltüntetett »iótálló« alá.
frást, nyugodtan vásárol, sőt késöbb nem is fog 
fél napokat vesziteni a bevás{trlással, hanem egy 
lapon elöre megrendeli közvetlen a tennelőnél 
mindazt, amire előreláthatólag szüksége lesz. 

Mint a tanulmány elején megemlítettem, most 
magunkon próbálhatjuk ki, tudunk-e, akarunk-e 

A IY6rlpüspökségszanylgazdaságából 
vásárolt yorkshire anyáktól azármazó 
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tisztességcsen csomagolt, egészséges árút szállí· 
tani, akarunk-e jobb ;\rakat elérni és ami fö, aka
runk-e végre megbízhatókká és feielösé válni azért, 
amit eladunk: akkor a iég megvan törve és az 
ideális »Szövetkezés« megindulhat, amihez tet;cs 
erőmből csallahozom és szolgálataimat továbbra is 
je/ai á nl om. 

Kecskemét, 1932. fcbru;ír 8. Széchenyi-tér ú. 

barsi Leid::nfrost Adolf. .. 
Nap-nap utún kapjuk a panaszt, hogy a ter

melő az olcsóság miatt nem tud élni, a fogyasztó 
a ddgaság miatt hal éhen. Az orszúg új földmí
vctésiigyi minisztere a mak!'Ji gazdasúgi egyesület 
{tltal rendezett búcsúvacsor.'tján a többek között azt 
mondta, hogy a gazdcik a kartelekkel szemben 
szintén lépienek kartelbe. Ha nem is kartelnek 
nevezzük azt a megmozdulást, amelynek elkövet
kezésérc elérkezett most m<'Lr az utolsó óra, de 
ehhez hasonló lenne az a szövctkezés - - a terme· 
lök részéről, - amelyhez barsi Leidenfrost Adolf 
honfitársunk c cikkében olyan értékes gondolato
kat adott. ö, ki h;írom világrészt -- nemcsak 
beutazott, dc mindenütt nyitott szemmcl júrt -
és igen sok tapasztalatot gyüjtött, különös·en az 
amerikai mczögazdasúgi termelés és értékesítés 
terén, az eszme kivitelében is nagy t{tmogatónk 
lesz. Az ügy nagy jelentőségére való tekintettel 
felkérem olvasMnk táborát, hogy erre vonatkoz6 
gondolataikat, tcrveiket sürgősen küldjék be már. 
eius 1 o ig a szerkcsztöségnck, hogy esetleg azzal 
együtt juttathassuk el az egészet az illctékesekhez. 
1\linden gondolatot, nlinden eszmét nagyon sz(ve. 
sen veszünk. (Szerkesztő.) 

ll.flt 11.611tJPOS fis IIJIOIC ll.etes 
lloea fis llan MRLReOKJA T 
Idnál eladásra a 

Ceglédi Önálló 
Gazdasági Iskola 

A hét hónapos állatok rideg tartás mellett 80-90 kgr. 
súlyuak. KIJI'.-klnt ab Cegléd 80 fiii•PIIZ dpufl 
A nyolc hetes malacok már c i us i szállításra 
jegyezhetők elő. Áruk per kgr. ab Cegléd 120 1111. 

Iskollik és kell6 garanellill nyuJt6 egyének, h a v l r é sz l e t b e n ls fizethetnek 1 
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A gazdasági 
A gazdasági szaktanító l-lethi,·atása a nl-p gaz

dasági ismeretcinek megalapozá-;a, A gazdasági sz·1k
tanitóság ezen munkáját évtize<!e'• úta a le;;nagyobu 
buzgalommal és odaadással teljesíti. Ott, ahol eiCil 
ügybuzgó munkásság megértl-src talál, ah:1l a tanu~ó

sereg elökt-pzettsl-ge s foglalkozásheli kúzsl-ge stb. 
megfele ló, szóval kcth·czö kür ülmt-nyek játszanak 
közre, az ercdmt-ny nem is marad cl. Sajnos azonban, 
hogy igen sok helyen hol az c,n·ik, hol a másik felté
cl hiányzik. Kü'önöscn áll ez a \'{tr:>s,Jkban. l\le;szc 
vezetne minden gátló körülmény fejtegetése. Egyc

lüre egy tétclhe.~ - a tanulósereg eliiképzettsegéh~z 
- szólok hozzá. 

A 11Mezögazda!ági N~poktatás« lcgutúi>bi ,;zámá
han Csajda Ferenc kart;irsunk igen jl! ha<>onlattal 
l-It, amikor tanult'1ink ciiiképzet t ",:gérc'íl azt mondta, 
hogy a szamarat egy fogatha kell hdnunk a !<kal. 
Igen értékes és szép f<·jtegctésében nH•goldást is 
aj1inl az ügy elitnintíl~i~círa eg-r gazdaséí:~i ir{lnyú 

to\·ábbképzö oszt;ily fl'l;illítás{mtl. Ez eddig rendLc 1 
is volna a gazdasági népiskola szempontj{tbúl, mc:·t a 
szamár t(·nyll'g lemaradna a lótó!. 

:'\cm Igy áll annban az Ü,j}' a m:ísik rl-sze:1. :\l 

a kérdés, \·aj jon a gazdasági ir;ínyÍI tm ábhk<:)lZ<i 
doppingjával a szamár utM,:rn(·-<' ,·alaha is a lm·at? 

f:n azt hiszem, hogy a jcll'n:c . ..: meg;illapítot t órasz;im 
mcllctt nem. K ü!iinii• cn nl' lll akkor, amikor a to

\'iibbkf.pzésnek gazdas<igi ir<ÍB) únak kell ll'nnic. It t 
crcdm!-nyt szcrintcm csak egy e.;etbcn drhat
nánk, ha <' to\'áhbk{·pziíoslt{tlyban, a t<'li f.:Jé,·ben, 
az óraszámot a dupl;íjára cnll'lnénk. 

Azt hiszem, híín·hh fcjte,.;et{·st at nem kh·án. 
hogy a tanul6k heti 2 f(·lnapi feljárása ,:s a g;~zdas<i.gi 

tárgyak 1 félnapi tanit;isa me !lett, a n·áli;ik intt!nzÍ
wbb elsajátítására 1 f,:Jnap nem le-;z elégséges .. \1-

9 

népoktatás 
lításom indokolására mégis fclhozhatom, hogy akkor. 
amikor a sz()['iális kiirülményck, a szül6k közönyc 
,:s hanyags;íga hlyt;in az e!cmi iskola ezekkel a 
lemaradt tanul!>kkal 6 ú· lcforg;isa alatt eredményt 
nem tudott produkálni. akkor a gazdasági népisko~ától 
1 é\· alatt csodát nem \·árhatunk. :\'cm \'árhatunk cso
dát kii!iiniisen azért, mert, ha a sziilc'ík küzi)nye, 
hanyagsága sth. ok az elemi oktatás idcj.én fe.mállt, 
mt-g f:>kozottahh m{rt(·khcn jc'entket.ik at. a to\'ább
képzíí oktatás idején {:s azzal szemben. 

Eredmény tehát c térc:1 csak úg-y lesz, ha a gaz
dasági irányú to\'ábbk6pzö osztályban a gazdasági 
tárgyak 1 f{·lnapi tanítása mellett a rcáliákat lc . ..:
alábh 3 félnapon át tanítjuk. Szerény \'éleménycm 
szerint ez \'olt a föhib;íia az el6készítil osztily
nak is. 

Ezen to\·ühhképzö osztályokban minden~sl"tr'-· 

m<·ntcsíteni ~ell a gazdasági szaktanítóságot a r~

;í!t;irgyak tanítása alól. :\liután minden gazdasági n{·p
iskol{m;íl h-gabhh <'gy tm·ábhk(>púí leány- ,:s li.~Y 

fiíwszt;ily \·olna fel;íllít;nd•'J, amelyckl:e 1 a rt'áltárgyak 
tanítása ó fl-lnapi clf:>glaltságot jelentc;w, úgy min
den isk:J){m;il egy l'!e'lli iskolai tanít!>, \'a;.:y •Íraadó 
tanÍl<Í telj-l's clfoglalts;igot n)cme. ,·iszo11t a szaktaní
t!Ji létszám ezzel Sl.l'mbc:l megfclclt"·n csiikkentheilí 
\'olna. :\Ih·cl <1zonhan maga a gazdasági népoktat;is 
int<·nzh·cbb(· t(·tele is mulhatatlanúl szü',ség<·s és el
,·,dázhatatlan 1-rdckc a gazdas;igi népoktat{ts fejliídéöé

nek, azt-rt a szaktanltt'>i l<'·tsdunot nem csükkentc:ti. 
de emelni kl'l!. A gat.dasági tárgyak óraszámának 
felemelés elkcriilhctetkuiil siirgiís ,:s feltétlenül mcg
oldásra váró kl-rdés. 

Ezc·n tPtcl mcgbeszél~sét majd kii\'l:tkczi) írá
somban ksz!'k bátor folytatni. 

v. Gyutay István. 

Bármiféle tanszeP, taneszköz és 
laboPatoPiuml telszePelés~e::::~r:"~~~~b~g":.;:~ 

Fill és BaPtusfla 
laboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában szerezhetó be l 

Budapest, 1., BePtatan-utca 26. szám. 
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Gazdasági kisérletügy és tájékoztató 
Csonka Magyarország nem ország ! 
Egész Magyarország mennyország ! 

A hagyn~ater111elés Makón 
Irta : Schill János 

Minden év tavasz;ín számtalan helyről, töbt 
oldalról megnyilv{mult érdeklődésre úgy vélem. 
helyesen járok el, ha a hagymatermelésnek Ma
kón, kisgazdáknál dív{, gyakorlati m6dját. rend
szerét leírom, illetve főbb vonásokban ismertetem. 

Makón a hagymatcnn~lését kio.;termclök. úgy
nevezett hagymakertészek csahídonként átlag I·-· 
2 k. holdon márközel Ioo éve folytatják s fáradsá·
gos munkájuk er·2dménye az, hogy a maköi hagy. 
ma normális viszonyok között kerc,;ctt világtiiaci 
cikk és haz;ínk exportjának mérlegébcn számot
te.& tételként szerepel. 

A makói vöröshagyma termelése J évre ter· 
jed. Vagyis egyik évben hagymamagot (fekete
magot), a m;ísodik évben hagymamagról dugt
hagym;ít, a harmadik évben pedi~ dughagymár{>} 
rendes nagy hagymát termelünk Igen természe· 
tes, hogy a fent jelzett egyes termelé·;i :'tgak 
minden évben egyszerre vannak bdllítva s így 
a hagyma termelésében mindenkor meg van a 
folytonosság. Gazdasági iskolánknál ugyancsak év. 
tized.ek óta űzött, kísérleti és gyakorlati hagyma
termelés figyelembevé-telével c speci<ílis nii\·<~ny 
termelésének egyes részleteit a következökben io.;. 
mertetem. 

I. A hagymamag termdésc. 

A hagymatermeléséhez ;íltalában a jó tápdús, 
kellően megmunk<ílt középkötött televényes vá
lyogtalaj, a jól termő folyóm~nti iszaptalaj, süt 
még a kötöttebb mésztartalmú fekete agyagos 
talajok a megfelelók, melyck különbözö szervet
len részeket, sókat is tartalmaznak. 

Hagymamagot mindenkor megfelelő nagy· 
s;ígú anyahagymákról szoktunk termelni. Ezen 
célra sem a túl hosszú, s·~m a lapos pogácsa alakú 
hagymát nem használjuk, han~m inkább a ma· 
gasabb, gömbölyded alakú vöröshag-ym<Ít, mely 
erős héjú, sötétebb barnás színü és kemény rostú. 
A világosabb héjú hagyma ro~tjai lazábbak, az 
ily színü hagyma nem oly el;í.lló. szállít;bra nem' 
oly alkalmas, héja könnyen !"kopaszodik s így 
nem lesz megfeldó vil;ígpiaci cikk. Ba a fentiek
nek mcgfdelöen a nem túl nagy anyahagym;íkat 
kiválasztottuk, úgy azokat j6 talajba, mclyet ősz. 
szel feltétlenül mélyen mcgástunk, vagy mcgszán
tottu* s tavasszal telJcsen kerti módon elmunkál
tunk m;Írcius hóban elültctjük, I -2 k. hold 
hagymitt termelő hagymakertész ;o -So négy-

sziigölnyi tcrületet ültet be anyahagym;íkkal, 4; 
-;o cm. sor és 20--2_:; cm. növényt<Ívolságra. 
A jelzett terület beültelésérc 6o ·Xo kg r. meg
fcidő nagyság(• anyahagymát használ fel. Ezen 
hagymákat rövid nyelű, sziv alakú kis hagyma
ásókkal a kijelölt helyekre oly mélFn ülteti a 
földbe, hogy 1 ··2 ujjnyi földdel betakarja és 
a földet hozzújuk nyomja. A maghagymákat 2 
- 3-szor kis hagymakapúval megkapáljuk és tala· 
j<ít nlindig gyommcnt(•sen. tiszt;ín tartjuk. 

.·\ maghagym;ík 3 ; X magszúrat biirdöt 
hajtanak, mclyekcn a mag- augusztus hó folya· 
m;ín beérik. A hagymamagot kipcrgés elkerülése 
végett idejében. szok;b szcritlt reggelenként ösz
szcsz<~cljük, a magsz;írról lcV<igjuk s szellős h;,:
lycn kelWen mcgsz;í rítjuk. Ha jól megszárad t, 
úgy még- <jsszcl kivi.'rjük l-s kidiirzsiiljük: lll~
mely termelő csak tavasszal ti~ztítja ki. Az cm:
lítctt ;o-8o négyszögölön átla~-{ ri.'ndcs hli>járás 
mellctt I4· -I;· 20 kgr. hagymamag- szakott tc· 
remni. A hagymamag- úra j<í minös~$bi.'n kgT.· 
ként 4-; pengő b.: is kerül. I kg r. mag 2 liter 
szokott lenni. :\fcg-bízható hagymamagot csa"k h. 
merös helyről tanúc;os bcszer·;:zni. 

II. A dughagyma tcrm::lése. 

A hagymatermelés m;ísodik fonto~sága a dug
hagyma termclé~c. ]lí dughagym;ít csakis mcl-{bíz
hat6 hagymamagról (feki.'temagról, nyerhetünk 
l.\Icgbízható hagymamag a k.Teskcdelcm útj;ín ne. 
hczcn szcrczlwtrí be. Ez bizalmi dolog s csak isme-

H A szeghalmi 
Önálló Gazdasági 

Népiskola 
állami cllenörzés alall álló és garantál! lehérhusmenés· 
mt'g luberculózismenles fai6G.,.o-fl•tenff•-•· 
••11111 fehér leghorn és v6röa-lzlandl napoa• 

calbék és keltet6 to)áaok tavaszi 
szállításra clöjegyczhetök 

A napos csibék darabja március végéig .. 50 fillér, 
március után ... 40 fillér. 

A kelletö tojások ára a szeghalmi mindcnkori piaci 
tojás-ár másfélszerese. 
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rös termelötöl tanácsos azt megvcnni. Sok esetben. 
ha. még ~sí.ra~~pcs ma.g-ot is kapunk, a dughagy: 
mank mmoscglicg meg sem lesz megfelelő. A 
ker~skcdclcm útján pedig igen gyakran alig csí. 
rakcpes magot kapunk, mdy nem cgnzer perre 
vezetett vevő és cladc'J köziitt. Hagymamaggal 
egész hagymaterületünknek mintcgy tizedrészét 
sz(~ktu~- bevetni. ,~tlag 100 -2oo --3oa négyszögül
nyi tcruicten szokas dughagym<Ít termelni. A dug
hagyma is a m:ír említ-ett talajokat kedveli · s 
azokban diszlik j()!. Talaj;it okvctl~nül még lisz
szel 20--22 em.-re sz.íntsuk fel vagv ássuk meg 
egész porhanyúan kertileg kés~ítsük elö s akko1: 
vessük c! a hagymamagoL A vetés ideje m;irdus 
hó, vagy1s kora tavasszal, amikor a föld fagya kL 
engedett s a talaj egy kis~é m;Ír kezd felmele
gedni. 

A makúi hagymatermelő annyira gondo,;an ké
szlti clö a dughagyma tcrmclt-src a talajt, hogy 
azt h{ttrafelé mcnve kapálja meg és teljesen sí
mára, porhanyúra riigmentessé elgercblyézi. A 
vetést vagy szórva, vagy pedig ezen célra szolgálö 
1-2-4 soros kis kézi \"etögénpel végezzük. Szór\'a 
való vetésnél nagy négyszeglctcs kap:ival a kapa 
egész szélcsségé\·cl 2-3 ujjnyi mély vetö:íg-yat, 
har;ízdút csin;ílnak, ahha a hagymamagot er.n·en
lctcsen clsdJrj(Ik s a kiiZ\·ctlcn mellcttc készüW 
vetöröna-bar;ízda fiildjt-n·l a magot lctakarj;ík; 
fgy folytat6dik a vetés q.~ym:ís ut;ín mindaddig. 
amíg az egész terület bt: nincs vetve. Szörva, 
100 négyszögölre V.: ~ kgr. jó hagymavetémagot 
haszn<Í!nak, vetnek cl. 
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A kanalas- és korongrendszerü kis kézivet6-
gépekkc1, mclyekct sokféle kiadásban a helybeli 
iparosok készítenek, 10 cm. sortávolságra .1 kgr., 
illetve 6 liter hagymamagot szaktak vetni. Nem jó 
a túlsűrű, dc a túl ritka V'etés sem; mert elsö 
esetben sok nagyon apró, meg nem felelő dug;
hagym:ít kapunk, utóbbi esetben pedig ültetésre 
nem alkalmas nagy dughagymát nyerünk. 

A dughag}·matermelésre használt talaj ne le
gyen frissen trágyázott. U gy a szórt, mint a gép
p~ l végzett vetést. illetve annak talaj;ít ki<> kézi 
fahcng,crrcl símá ra lchengerezzük. Szórva, egy 
munk<is naponta 100 négyzetöl területet, kis gép
pel pedig, ha az több soros, 300-400 négyszög
ölet is bevet. A szórva való Yetést igen nagy fá
radsággal legalább 3-szor kell alaposan kigyom-\ 
lálni, egyszóval mindig gyommentesen tartani. A 
géppel való vetést pedig 7 cm. kis rövid nyelű 
kapúval legalább 2-szer megkapálni és érés előtt 
1 -sze r nlC'ggyomlálni. 

A dughagyma augusztus végén, szeptember 
elején megérik. Ilyenkor szára elszárad, azt ko
pott végű nyírfaseprűvel a földról leseprik és 
szedni k<>zdik. A dughag-ym<Ít leg_jobb száraz idő
ben fclszedni. Kis hagymakanával (hagymakapa
rcíval: a földjét fellazítják és kézzel egyenként 
felszedik; így fcls~cdve i~cn tiszta ;illa potban ralé
t;írozhatjuk be. Szoktúk a dughagymát földdel 
együtt is felszedni. dc ilyenkor 8 tnm. lyukböségű 
kézirost;ín át a földtül megtisztítj;ík. Ez utóbbi 
clj;í rással a dughagyma jobban törődik, hajától 
lll('gkopasztjuk. ami nem helyes. 

.-\ dughagym<it túlkorün ne szedjük ki, mert 
érctk-n állapotban ~ok hasznavehetetlenné válik. 
Felszedl-s után a dughagymát száraz, szellős he
lyen, padU1son tartsuk, legfeljebb 10-1; cm. vas. 
tagun eltercgctvc s arra vigy{Izzunk, hogy jól 
szikkadjon és ne fülledjen össze. 

100 négyszögöl területen s-8 q. vegyes dug
hagyma szokott teremni. A dughagymát ezen célra 
készített rost:'m, illetve tri~urhöz hasonló, de nem 
ken•k, hanem többszéigletü, kis falécekböl készf
tett hcngcrszerkezetű osztályazón megosztályoz:
zuk. Ilyenkor 4---;-félc nagys;ígú dughagymát 
nyerhctünk. A legnagyobbat s amely diónag}'"· 
s;íg-ú, sőt még néha nagyobb is szakott lenni, 
Makön parázshagymának mondanak; a parázs'
hagyma clültctésre, il!etve nagy hagymaterme
lésre nem alkalmas. Az osztályozásnál nyerünk 
még I. o. nagyobbszerű dughagymát, II. o. ki
sebbet. amely utóbbi a legalkalmasabb és leg
jobb dughagyma a termelésre. Kapunk III. o. 
dughagymát is. ez már apróbb; de e1.eken kívül 
egészen apró dughagymát is választ ki hagyma:
oszt;ílyoz{mk, melyct Makón »Zsigának(( nevez. 
nek l-s termelésre egyáltalában nem használnak. 
Ez utóbbi a kereskedelem nagy cikke, külföldre 
s haz;ínk más vidékeire sz.í.llítják s mint makó; 
dugh;~gym;ít adják cl. 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy lzazdban, 
Hiszek egy isteni örök igazsdgban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. 
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A dughagyma további igen fontos lrezelését 
mint hagymatermelésünk főbiztosítékát a követ
kező f.eje~etben ismertetem. 

Ill. A makói nagyhagyma tcrm,~lése. 

A tulajdonkéJ;eni vil;ígkercskedelmi tenné
nyünket, a makói hagymát, csak a 3-ik évben 
nyerjük a dughagymá ról. A vöröshagyma t~rme
lése mindenkor csak úgy fog jói sikerülni, ha 
az alapanyag, a hagymamag ~s dughagyma ter
melését helyes·en végeztük. 

A vöröshagyma talajigényeire vonatkozMag 
ugyanazokat mondhatjuk, mint amely~ket már a 
hagymamag és a dughagyma termelésénél fel
említ·ettem. Makón a hagymát úgy őszi, mint ta· 
vaszi kalászosok után szokták termelni. Igen jó 
előveteménye azonban a dinnye, más kapás, vagy 
takarmánynövény is. Teljesen friss törésb~ nem 
célszerű ültetni, mert sok lesz benne a rovar
kárunk; a frisstörésü lucerna- vagy rétföldben 
inkább dinnyét, burgonyát vagy valami más ka
pást termeljünk s csak azután használjuk hagyma. 
termelésre. Frissen trágyázott föld sem alkalmas 
hagymatermelésre: habár egy-egy gazdának az 
is sikerült, má,r, dc még setl! ajánlat,os; Különö
sen a sertestragya nagyon karos hatasu a hagy
mára, mert a trágyás föld a hagyma rovardlen:. 
ségeinek, pl. a hagymafonalféregnek legjobb me
legágya. 

Csakis őszi mély szántásba, mely.et tavas:;zal 
forgatás nélkül jól megporhanyítottunk, fogasol-
1:Unk s egészen apróra kertileg előkészített talajba 
ültessünk vöröshagymát. A termelés biztosításának 
főfeltétele a jó talaj és munka mellett az, hogy 
minden körülmények között, mindig csak sz;írított 
dughagymát szabad a hagyma termdé~énél hasr. 
nálni. Ezt a sarkalatos szabályt más vidéki ter
melő, ahol nagyban nem termelnek hagym;ít, 
nem szokta betartani, s igy annak rermelé~e nem 
is sikerülhet. A sz;íritott dughagyma beszerzése 
éppoly kényes, mint a hagymamagé. Ez is biza
lom dolga s csakis megbízható helyről, termelő,. 
től szerezhetö be, mert a kereskedelem ritkán 
hoz szárított dughagymát forgalomba. Sokszor szá
rított dughagym;ínak látszó még sem az, pedig 
még a haja is csak úgy zörög. 

A dughagyma szárítása a következöképen tör
ténik: ősszel a kellően osztályozott s már a levC:· 
gőn is megszikkadt l., II. és Ill. oszt;ílyú du~
hagymát noverpber hó közepétől kezdve 2 héten 
belül részletekben, többnyire a búbos kemencék 
fölött elhelyezett fav;ízon nyugvó nádrácsra te· 
szik fel. Az ilyenképen elhelyezett rács alá a 
kemencében 4 hónapig kellő szakértelemmel tÜ· 
zelnek a dughagyma al;í. A száritúrácsra átlag 
; 6 q dughagymiÍt szoktak felt~nni. Az elsrj 1--2 
héten át erősebben tüzelnek, amikor b a dug:· 
hagyma bö necivének elsc'í része, nem tÍil kel!emcs 
illattal elpárolog. Ilyrmkor nag-y vigyázattal kezel
jük a dughagym<Ít, hogy be ne füllecljen, amit 
gyakori kavar;íssal akad;ilyozhatunk meg. Késöbb 
m<Ír nem kell oly gyakran megforgatni, keverni 
a dughagymát, mert különben a haja is nagyon 
lekopik. 

~GAZDAS&GIN&PORTATA8 

. A dughagyma szárításának célja az, hogy an
nak felesleges nedvét okvetlenül elveszftse, mert 
ha ezt az eljárást mcllőzzük, úgy a dughagymáról 
nem rendes hagymát nyerünk, hanem a hagyma 
kevés kivétellel magsz;írat, bördöt ha_jt és hagyma
termésünk nagyrészben megsemmisül. 

A rendesen megszáradt dughagymát a rácsról 
tavasszal, többnyire múrcius els<> felében levesz
szük, 6-7 napig zsákban tartjuk, mert. akkor 
kissé megszívósodik és könnyebben tudjuk a 
földbe dugdosni. A dughagymából a tél folyamán 
a rácson 30-40 százalék beszárad, úgy, hogy az 
ősszel szárításra f.eltett 6oo kgr. dughagymából 
csak 360--400 kg-r. sz;iraz dughagyma mara(l. 
A hagymaterm:.>léshez a dughagyma szükségletet .. 
annak minőségéhez képest, könnyebb számítás 
kedvéért IOO négyszög-lenként szokták számbaJ. 
venni, mclyet alant k. holdra is jelzek 

Dughagymaszükségletünk tehát a következő 
lesz: 

I. o.-btíl kell I oo négyszögi.ilre 20 -22 kg r. 
1 k. holdra 320 kgr. 

Il. <l.-ból kell 100 négyszögülrc 16----17 kgr., 
I k holdra 256 kgr. 

III. o.-ból kell 100 négyszögölre 12 -13 kgr., 
I k. holdra 192 -208 kgr. 

A dughagymát az időjáráshoz mérten m{lr· 
eius hr) első f.eiétől ;iprilis hó 2o-ig ültethetjük'. 
Egy munkús naponta átlag 100 négyszögöl terü
letet ültet be s így 15---16 napsz;ím kell 1 k. 
holdnak dughagymával vahí iiltetéséhez. A hagy. 
masorokat több sort egyszerre jelülö sorhuzóval 
jelöljük ki. A hagym;it q coli, 22 -23 cm. sor és 
Il--12 cm. növényt;ívolságra szoktuk ültetni. Csak 
nagyon j6 erőben lévö talajban üzzük az intenziv 
többtermelést, vagyis köztes növényként minden 
3 -4-ik hagymasor közé zi.ildségféléket, petre
zselymet, s;írgarépát vetünk: vag-y pedig minden 
s-ik hagymasor közé ritk;'m, alacsony növésü ten
gerit, esetleg takarmányrépát is ültetünk. A köz. 
tes termelést azonban ne vigyük túlságba, mert 
az hagymatermésünk rov;ísára fog tiirténni. A 
kiiztes vetéseket kis egysoros géppel végzik s ha 
így a ciughagyma és köztesvetéseket befejezték, 
Ítgy a hagymaföldet emberi erővel kis tövisboro·· 
nával megboronálják, szakaszonként lesimítják. A 
köztes tengerit csak akkor ültetik, ha a hagyma 
sorok m;ír látszódnak 

A kelés ut;in a hagymát kis hagymakapával 
(kaparóval) legal{tbb J-szor megkapáljuk (meg, 
kaparjuk) és egyszer érés előtt, június másociik 
fcléb:-n meggyomláljuk. A kap:Uás alkalmával a 

A szeghalmi 
Önálló Gazdasági Iskolánál 
a szép gyökeres mirabolán azilva alany 
száz darabonkint 2.50 pengéiért ka p h a t ó. 
Kaphaló a mirabolán szilva cserében is 
alma, körte, barack, vagy cseresznye és 
meggy vad-alany~rt. 
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gyökérféléket fokozatosan ar:'tnyosan I arasznyi 
távolságig kigyomláljuk, kiritkítjuk. Köztes v;.:
tésre I k. holdra 1 kgr. zöldst-g-mag elegendíí. 

Nedvesebb évj;'tratokban, a dugha"vma szárí
t{tsa dacára, mégis ma~szárat, biinlŐt hajt a 
hagyma. Van olyan magsz;'trblinlti, amel v a hao·,·
ma közepéböl ní.i ki, a m{tsik m~g ohlaÍt. Az ~l
dalbördíi nem csin;íl kírt s azt, ha I 2 1; cm. 
hosszú,, lctörj_ük. A ~özépbö~düt, 1_nag~z;'t r at l? ajtó 
l1agymat legjobb egeszen ktszcdm, mcrt az 1lyen 
hagym;ínak nem lesz feje, csak rr;ntja a többit s 
az !iszi vMogat;ísnál úg-y is ki kell dobni. 

A vöröshagyma levelei rendcs körülmén)·ck 
között letapasás nélkül június hó végén összccs· 
nek, mcgbuknak s ha hagym;'tnknak a fejlüdésc 
alatt 1 ;--16 lev .. · le is \'olt, úgy bizonyosan j l> 
hagymatermésünk is lesz. A hagym;Ít núndig csak 
érett állapotban szedjük fel, mert ellenkezíi esct
ben nem lesz cl{tll(,, eltarthat{,. Július h<'1 vége 
felé még zöld ;'tllapotban is swkták dadni. Ilyen· 
kor a zöld sl<'t rá t késsel lcv<'tgják é; a kcrc.;h·<Wk 
vagontételekben is sz;'tllítják. Az l-rett hagyma 
szedésének fü idejt• augusztus hó 1 ;-tiil aug-usz
tus 2 s-ig, néha augusztus h(, vége. IIFnkor SZÍV· 
alakú. rövid nyclü hag-yma<'tsl>val a hagym;ít a 
földbiil kiszedjiik, vigy;'tzva, hogy meg ne sértsük. 
a sZ<Íraz lcvdeket lehúzzuk róla s ki,cbb raldtsokra 
dobjuk. Legjobb, ha íg-y rak;ísukban napos i<liíbcn 
a földön künn sZ<Íra<l a hagyma s azut;'tn z•;'tkokba 
szcdve, súraz helyre színbc behonljuk. A he
hordott hagym;Ít a színhcn rak'tsra iintjiik s 30 -

Az egész életben hű barát a 
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40 -so cm. vastagon szalmávalletakarjuk s a szall
mát kissé lcnyomjuk. A leszalmázás feltétlenül 
szükségcs azért, mert a szalma a hagymanedves'
sl-g p<íráját magába szívja s hagym;ínk nem fog 
összcfiilni, romlani, vagy csídz{tsnak indulni. 

,\ hagyma tl-li elrakt;írozása a termelűnek sok 
gondot okoz, mert arra czictcig nincs.en még kel
Wen berendezve. A téli eltartási módok közül 
eddig legjobban bev<Ílt mód, illetve rendszer az. 
hogy tl-lirc kamdban. lehet6leg fagymentes he
lyen zs{tkokban (hagym{ts zsákokban) tartjuk a 
hagym;ít és nagyon hideg id6bcn ponyvával, szal
m;'tval takarjuk Ic. Sok termelő színben, vagy 
még szabadban is erősen leszalm;ízva s a szal· 
mára még akár egy egész kúp tengeriszárat rá 
állítva, raktárazza el hagymáját. Sajnos azonban. 
hogy a Jegjobb rakt;írozási módru'tl is sok cset
ben csontkcménységig fagy meg té1cn a hagyma 
<'·ppen akkor, amikor a legjobban lehetne eladni. 
amikor legddgább. 

A téli cltart<'ts problémáj{tval, a megfelelő 
hagyma- l-s gyökérfélet;íroló helyiség mikénti 
et!lszcrü létesítl-~ével magam is behatéJbban fog
lalkoztam m;'tr. Sajnos, ez a makói hagymaterme-
lésre oly nagy hord~rcjü kérdé~ legalább kis mé. 
t-ctben is, az anyagiak hiánya miatt gazdasági is
kolánknál scm volt m~goldható. Költséges hagy
mat{troló hclyisl-gck l-pítése ma nem kifizctü, azo
kat csak régi békeidiiben lchc~ctt még építeni. Igy 
a torontúli cs{,k;ísi uradalom 200 vagon hagyma 
draktároz;ísára hütijházat épített, melynck v:ízlat
terveit rcndclkezé~mrc is bocs;íjtotta. Ily be
rendezéseket kisgazd;'tk csak szövctkezeti alapon 
létcsíthetnl-nck, d~ úgy vébn, ma még így sem 
volna az gazdas;ígos befektetés. Legcélszerűbbl
nek tartom, ha a mai hagymatárolási eljárásokat 
tiikélctesítjük s a hagym;ínak j<'1, fagymcntes cl
tartúsát egysz::-rübh építkezé~ckkcl, vagy a ren
delkczl-src ;íJJ(, eg-yéb helyiségek okszerií fclhasz. 
:n;Í l;ísá val biztosí t juk. 

Sziikségcsnek vélem, hogy néh;íny szc)ban a 
hagymatcrmclésn<'·l haszn;ílt eszközökről is szól
jak. A hagymamag- veté~éhcz többféle rendszerű, 
<'gy vag-y tiibb sorú kézivetőgépeket haszn:ílnak. 
melyckkel a gyiikérfélék magjait is .jó, vagy k~
vt'·sbb,: mcgfelelli m<'1don elvetik. Teljesen tök<\le
tes kis vetőgépet a helybeli iparnak még nem si
került clíi<Íllítani. Itt el nem mulaszthatom azon
ban megemlíteni a kedves kartársaknak, hogy sok
fell- vaJ{, érdckl<'idésem utún sikerült különösc>n 
iskolai kertgazdas;ígainkban igen j<'ll használhat<), 
,.!faka<< ncvü egysoros kerti vetőgépet i-;koLínk· 
nak bcsz·erezni. Ez·en kis vetőgéppel a majoran· 
n;ít<',J a tengeriig minden mag sorba é,; ha ~r.ük'
sl-gcs, fl-sz.ekbe is vetheti\, s6t fenti magvakhoz 
hasonl{, nagyságú gyümölcsfamagvak is vcth~·· 
tcik a faiskol;íban. A gép clónye, hogy a vetőmag 
szab;ílyozhat6, egyenlően szemmelláthat<'1an szúrja 
a magot, különbözö sort;ívolságra állítható, vetés 
közben múr a következő sort jelzi, teh;ít nem kell 
kiilön sorhúzúval is dolgoznunk; mag-, munkameg
takarít<Ís s sok egyéb e kis vetögép haszmílható
s;íg;'tt a gyakorlatban teljesen igazolta. Ezen vető. 
gépecske rövid kis ismertetésével tulajdonképeni 
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tárgyamtól kissé eltért·em, miért is szíves elnézést 
kérek. 

A hagymamüvelés egyéb eszközú, melyek spe. 
ciális makói gyártmányok, a hagymakapa (hagy
makaparó), a hagymaásó, mely mindkettő kis mé. 
retü, a hagyma sortávolságánál kis.ebbek, és rövid 
nyélre vannak erősítve. A hagyma talajmunkáinál 
használják még a kis kézi tövisboronát, kis kézi 
fahengert és az ültetésnél az ;í.l\ítható sorjelzőt. 
A dughagyma kez.eléséhez használják a rost;ít, 
dughagymaosztályo~·:St, hagymaszárítórácsot. 
Hagymakapáláshoz újabban egykerekű kis toló
kapákat is vettek használatba, ezeket levélvédőiC
kel is ellátták, hogy a hagyma leveleit le ne tör
jék. A kézi hagymakaparókkal azonban tökélete· 
sebb munkát végeznek Ezen eszközök egy részét 
a tavaszi mezőgazdas;ígi kiállításon be fogom mu
tatni. 

Sok mindenről kdlenc még beszélnünk, mert 
a hagymatermelésnek egyéb fortélya, de baja és 
ellensége is van, de erre az eredetileg is kisebb 
keretek közé tervezett ismertetésemben m;ír nin
csen hely. 

Bef,ej.ezésül még csak a legfontosabb részröl, 
a hagymatermelés norm;í lis időkben való jövedel
mezőségéről óhajtok szólani. 1 k. hold j6 közeres 
termés esetén átlag 8o -90 q viirüshagyma ter
mést ad. H,a: 2 q hagyma ára 1 q buza árát eléri, 
úgy a makéJi hagymatermd() rendes termés mel
lett a hagyma jövedelmezőségével meg van elé
gedve. De gyengén ;ill a hagymat::ormelő akkor, 
ha 3 4 q hagyma ;ira tesz c:.ak ki egy q buza 
;írát. Soraim írásakor 29 -30 pengii a hagyma, 
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rendkívüli úra, a:mi jú ár lenne, ha volna eladó 
hagyma s a mult évi termés sikerült volna, mely 
alig volt egyharmad termés. N e felejtsük el, hogy 
a hagymatermelés fáradságos és költséges is. 

Egy kis termelési költsé~:,'Szúmítást alábbiak
ban adok: 

1 k. hold hagymaföld haszonbérc ~la-
ktín, 8 q buza . . . . . . . 1 ;o P 

1 k. hold hagymaföld felsz;ínt{tsa, bo-
ronálása . . . . . . . . . . . . l; p 

1 k. hold hagymaföld összes rnunk;íira, 
90 napszám ;ítlag . . . . . 18o l' 

1 k. hold hagymafölcl. szükséges dug-
hagyma 250 kgr. . . . . . . . ISO p 

Maghagyma, feketemagra a tov;íbbter-
melésre elosztva . . . . 10 p 

Vcgyesekr·c. szcrsz;ímokra stb. . . 10 l' -------
Clsszcsen: 5 J 5 l' 

A kiad;ísokkal szemben a jövedelem kbz;ímí
t;Ísa is igen egyszerű: 

1 k. hold terméséböJ dadha!l) hagy
ma, ha jM volt rakt;Í rozva. 70 q (t 12 P 

l >ug hagyma esetleges fi.ilüslcgéböl 

(Jsszcsen: 

Levonva a kiadást: 

:\l arad jövedelem: 

840 l' 
8o l' 

11)20 p 

51 5 l' 
405 p 

Ha közteseket is tcrmclünk, úgy valamivel 
tübb lesz a jiivcdclcm, fiiltévc, hogy azok terme
lése sikerül, dc több lesz a kiachís is. A hagyma 
termelésnek azonban rosszabb esélyei is vannak, 
amikor a makói tcrmelö azt mondja, ennyi q-;'tt 
a gödörbe vittem. E rövid kis sz;írnításból l;Ít1· 
hatjuk, hogy csakis a rendes termés c-;ctén s mcgl 
felelő jl1 értékesítési viszonyok mcllett jövedcU
mezö a sok munk;ít igényl1i hagymatermclés, mcly 
esetben néha a f~nti kétszeresét i~ adhatja. 

Ne riadjunk azl-rt vissza a munk;ítéJl, azonban 
minden esetben csak kcll!'i megfontol;íssal nyúl
junk újabb termelési ;ígakhoz akkor, ha a bevcze·
tcndö új termelés iisszcs feltételeinek mcgfclcl
hetünk, mert ellenkező esetben nagy csa16d;ís ér
het. A mai nehéz gazdaso'tgi viszonyok mcllett 
azonban csal6d;ísokat nem viselhetünk cl, mert 
az anyagiakkal vaJ(, kísérletezés anyagi roml;í,. 
sunkba is vihet. 

Dc azért, úgy gondolom, s véleményem az, 
hogy mi gazdasági iskol;'tk a kellii óvatossággal 
haladjunk tov;íbbra is kiizdelmcs titunkon elöre, 
mert hivatúsunknak így feleltünk meg és fogunk 
megfelelni. 

T;íjékoztat(, kiizléscmet, mclyct tiibbck ér-
dekhidésére lapunk has;íbjain tettem meg, azon 
biztos meggyiiződésscl és reményben fejezem be, 
hogy ezz.el ezen ügynek szolg;ílatot tettem. 

Csonka Magyarország 11em ország! 

F.ghz Mog_1•arorszóg men11yország! 
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EGYESÜLETI ÉLET 
))lgondacc szoba. Már van egy. Lapunk novemberi 

számában adtuk közre azt az egc!szs{,ges cszm(·t, hogy 
hajduszohoszlói Rádli üdiilühítzunkhan, akik egy 
szoba hercndezC::Sét mcgváltják, a szoha az <'í IH'\'Öket 
fogja viselni. ihiimnwl kiiziiljiik, hogy lg:mrlrt ]tÍilnS 

hevesi gazdasági iskolai igazgat<í és felest-gc· Jnl!tÍsz 

Julia gazdasági szaktan.-nü az elniiksc'·gnek ll<'jelenu·t'
ték, hogy l').{Y két ágyas swha ll<'rcndczl-sét, illet\·.: 
annak kiilltségeit dllaljítk ,~, ern• a d-Ira az C'lsií sz:íz 
pengót pénzt{mwkunkhoz útnak indítotl{tk. 

E nemes cscl<·kcdctre ls!en :'tltbisát kt~rjiik, a Vg 
nwgtiirt, a p{·lda mindny:íjunk elüti úll, rcm,~ljiik, a 
kiiv!'tök t{tiJOra 11emsokúig késik. annál inkább nem, 
nwrt l'!niiks{ogiinknc·k sikc·riilt q~y olyan alkalmi \'l-tdt 
kikutatni, iidiilöh:ízunk bcrendez(os,~t illet6leg, -
hogy q~y-<·gy swba berenclezésc mindcnki {tha! nwg· 
rizc·tlwtö h-sz. 

Az országos állattenyhztési kiállitásra serl-nycn 
folynak az clökésziilctek. Egyesületiink clniiksl-gc! ez· 
Úllal a díszes kcrctckhez, a multban elért crcdm{·nyck· 
hez lll<~hú új tcrn·t dolgozolt ki. Ezt fc·liihiiztetni, 
hússal. n'·rr..t kitiiltc·ni a nw;..:l-rtc'i iskol:ík kiitel.·ss:··~-·. 

Ez alkalommal kiiliinöscn :íllatlcnyésztésiink, meziígaz· 
das:ígi nüvényternwlésünk, kcrtésH•tünk, n1lamint lll"· 
zőgazdasági háziiparmtkat akarjuk nagyobb m{·n·ben 

kidomborítani, tt•h;ít a hekiildendci anyagban. ern· for
dltsanak nagy gondot at. i'kolák. 

1-láztart;ísi k{·szítmc~nyek, maggyiijt<·mt'nyek izlé· 
sc•s rsomagoUshan kiildendók he. '\cii két.imunkítkbúl 
khctöleg a magyar nc'pmih·észcti kt'·szitmc~nyeket kúr· 

jük. 
A csomag-ol;ís nu'>djftra, elküldés i<lc.jc~re az elnük· 

sfg küliin körlen~lhen iut<~zkedik. saját érdekéhen ké· 
riink mincknkit az utasit:ísok pontos hl'tart{ts:íra. mert 

Minden mezőguzdasli1:1i szukoktulónuk, szak
Ianilónak és gazdának nélkülözhetetlen 

POLÓNYIMANÓ 
kivAló gyakorlttli szakmunkáju: 

.. A magyar parlagi baromfi védelme" 
és 

.. Baromfinamasités elmélatben és gyakorlatban" 
Ára szaktanilóknak és e lapra hivalkozóknak 6 P helyell 
4.50 P és még ezen kivül ingyen mellékletkénl kaoják 
Molnér Pél: .Hogyan lehet a tvuktenyészlés a falu 
életének könnyltöJe 1• eim ü könyvel is. - Megrendelheló 
11 Magyar Parlagi Baromliakal Nemesilök Országos Szindi-

kálusánál : Budapest 72. Postafiók 22. 

csak így lehetséges mindcnt rendben lefolytatni. El6re 
jdcÚük, hogy a leltár egy példányát minden iskola 
küldjc be még a csomag feladása előtt a megadott 
rendezöst-g eimére, mcrt ha ez megvan, az esetleg 
más pavillonba •száiHtott csomagot minden nehézség 
nélkül ki lehet nyomozni és ndm ííll elő az az eset, 
- mint a multban, - hogy a kiállítás végén kerül 
clö valamelyik idegen kollekciób61. 

A csongrádi gazdasági iskola igen sikerült szü-
16i értekezletben ismertette az iskola áldásos mí'tködé
s<-t. Az {·rtckezletr61 a •Csongrádi Híradó« többek kö
zött így cmJt.kszik meg: >>A tcrmct zsofulásig megtöltő 
izülök diJII az iskola leánynövendékei vitéz Farag'.J 
.J:ínosné gazdasági szaktan.-nö vezetésével nagy szak
értelemmel iisszeválogatott kedves jclcnctckkcl szere
peltek üriimkünnyekt61 csillogó szemmcl gyönyörköd
t<'k a szülc'ik g} crmekcik nagy készültség-éhen. A közöll
séK .wmti/l'/ll szrínws!l/1 ~·olta/1 az iskola llÖI':?mlék:!i is, 
11/lill nu:g mi11dig ragaszkodilak az iskolához és nn11ak 
tnllfcsliilctt=lu•z. Calla}· Domokos, az iskola hitoktató 
lelkc~SZ<' a szülöi h;íz és az iskola küzötti kaprso!atr61 
c:rtl'kl'zett. A tautestület tagjai vitéz Zcntay Rudolf 
agilis igazgatl>jukkal együtt a megjelent gazdaközön
~l-get l:íuák d szaktanác-sokkal. 

A mosonl gazdasági Iskola szép sikerrel folytatja 
gazdaasszonyi összejöveteleit vasárnap délutánonkint 
.-\7 eh·ctett maghól kelt esemetc rohamosan nő a siker 
főképen Ohiugcrné Czirmcs Irén fáradhatatlan mun
káj{mak eredménye. 

A kunmadarasi gazdasagi Iskola által alig pár 
énel czclótt meginditott fafaragási tanfolyamnak cred· 
ménye 1wm maradt cl, ma Kunmadarason mindcn fia
tal gazda maga cszküzli igás szekere kisebb mt1rvi1 jav[· 
\;Ísait, {ts<'>, kapa és más gazdasági Slerszámait az isko
Lában szerzett tudása alapján majdnem müvésd for
m:íra dolgozza ki. Timár lst,•ánnak az intézet igazgató
j;ínak kitartó munkássága megmutatta, hogy lehet -
erdl-h·i mintára az Alfiild kisgazdáiban is felébresz
teni ;. téli hasznos foglalkozásokat és ezzel gyarapltani 
a kisgazdaságot. 

A n6dudvari gazdasági Iskola Patay Ferenc igaz· 
gató vezetésével a f. év telén is több száz mezc5gazdasági 
munkítst foglalkoztat és juttat tc!li kerescthez gyékény
és kos{trfonómunkák által. 

A gyöngyösi gazdasági iskola seprűkötéssel és kl· 
schb mérctü magyar népmü,·észcti tárgyak faragásával 
foglalkoztatja a téli hónapokhan fl'lnött nö,·endékcit, 
nz cmlt·ktárgyakból a mátrai kirándulók vesznek meg 
igen sokat. Ezirányú tanfolyamok lelke vitéz Gyutay 
István gazdasági szaktanár. 

A hevesi gazdasági Iskola valóságos szövómester· 
nc5ket adott valamikor az életnek. kár, hogy <•jabhan. 
nc.m ad (·letjdt magáról. 
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f Grabovszky Mikl6s m. kir. földmivelésügyi 

miniszt(•ri tanácsos, a I I. o;zt. polgári hadiérem kt'· 
f('Szt, a I I. oszt. magyar érdemkereszt és a Tesz dísz· 
jch·l-nyénck tuhtjdonosa f.olyó hó JQ·én meghalt. Az 
elhunytban a magyar gazdasági szakoktatás egyik leg
kiválóbb szaktekintélyét gyászolja. Megboldogult nagy 
ürt hagyott maga után, gazdasági élctünk kimagas!ó 
egyéneinek táborában. !Hint ncmzctépitő agrármun
kánk öszintc érdeklöjéb(.'TI - ki egy alkalommal sem 
malasztotta cl, hogy budape>ti kiállilásunkat meg ne 
nézze és egy-egy buzdító szÓ\"al a további kitartó 
munkára ne serkentsen - mi is sokat vesztettünk s 
egycseletünk és státusunk mély részvétét a folyó hó 
21-én történt temetésen Györfy Géta szerkesztcjnk 
tolmácsolta a min~szterium hivatalos fakturai c;Iött. 

Magyar ember, 
csak magyar árut vásáról! 

saj6keresztu1i és vadnai vitéz Vadnay Károly, 

a körösiarcsai önálló gazdasági iskola igazgatója, .:Ie
ténck 41 -ik é\•ébcn folyó hó 7-én rövid. de súlyo> szell'< 
,·cdés után meghalt. Derékban törte ketté a pusztitó 
vihar a viruló tölgyet. Egy szépcn indult munkásélct 
tért vissza teremtőjéhez, nagy ürt hagyva maga után 
o;tátusélctünkben. Csak pár hónappal ezelőtt kapta igaz· 
gatói megbizatását és ezalatt a rövid idö alatt is telje· 
c;cn megnyerte községe és körze\~ ... lt"nda_közönségénck 
hizalmát. T<"metése nagy részvét m~tlctt folyó hó 9-én 
történt, mdycnl országos egyesület ünk-. oo\'ében Kraf
~:sik Gábor búcsúzott a megboldogulttóL A vitéziszék 
nc,·ébcn vitéz Zsilinszky Emil vett búcsút vitl\z baj
lársfttól, kivonult a vitézek tisztikara és vitézei teljes 
c;zámban, Brüchncr József fójcgyzc') vezetésével az 
egész küzségi tanács és ott könnyezett a küzség iisz· 
szcs gazdaközönségc. 

Síri álmod felett örködik kollcgáid melcg szcrc
rete, ll·gycn emléked örök, nyugalmad csendc5] 

lszERKESZTÖITANÁCSADój 
trdekelteknek. Válaszimányi ülés az országos ál

lattenyésztési kiállltás tartama alatt lesz, tárgysorO:
zatát és pontos idejét az elnök külön körlc,•élbcn kjjzli 
minden iskolával. 

TUrelmetlenked6k. Megnehezült gazdasá~i helyze
tünk, sajnos, elnökségünket is abba a kénysz<"rhclyzctbc 
juttatta, hogy a válaszimányi ülések számát <'gyc:ó ·c 
- kivételcsen - vonja össszc, ez azonban nem jelenti 
a munkának is összcvonását, mert akik lapunkat fi
gyelemmel és szargalmasan olvassák, meggyóz<1dhet · 
nek arról, hogy az elnökség hatványozo:t mért._lkben 
dolgozik és viszi elörc egyesületünk ügyét. 

Szorgalmas lskol4knak. Ogyosztályunk a mult évi 
állattenyésztési kiállilás költségcit március c'sö napjai
ban utalja ki. Tanácsolnám, hogy ezt az összeget, 
mint kiállftási anyagat kezeljük és a közös ügy érdc
kében ajánljuk fel a folyó évi kiállilás költségeinek 

fedezésére. 

Barsi Leldenirost Adolf könyvének lapunk kiadó
hivatala által eladott példányai után befolyó összeg 
300/o,-át átengedte egyesületünknek. A mü igen érté-

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

kes dolgokat tartalmaz, laikusok élvezettel olvashat
ják, mcrt irálya könny(\ és kellemes, a szakemberek 
tanulhatnak hclöl(·, mert sok {Jjftást közöl, különö· 
sen a mczögazdasági tl·rmc!és terén. Eminens érdekünk 
a mü terjesztése, különöscn hölgycinket kérem fel, hogy 
ismeróscik körében propagálják, mcggyózödésem, hogy 
nmit kezükhl· \"esznek, az sikerrel is jár. 

K. J. Lapunk szerkesztöségc ne:nrsak nagy gond
dal gyüjti az adatokat az iskolák müködéséröl, de az 
crcdm~onyt a köz érdekében minden csethen közli is. 
Hogy a kérdezett iskoláról On még nem olvasott, bi
zonyára az az oka, hogy az értesliések onnan még 
nem érkeztek be, dc évvégére azokról is I.JÓ\•;obb 
adatokat közölhetünk. 

Több levélre. >>Rádli« üdülóházunk alapjára és más 
célra pénztárunkhoz befizetett pénzküldeményeket nyil
vánosan jövó számunkban nyugtázzuk. 

Kl4111túunk Iraint érdekl6d6knek. Tájékozásul kö
zöJtjük, hogy ez évi kiállitásunk helyisége a Il-ik 
számú főbejáratú kapu mcllett balra az elsó pavil· 
Ionban lesz. Szemben a tejgazdasággat 

Nyomdaigazgat6: Bornemisza G;lbor. 
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