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Eléfizetési díj : egész évre 8 pengó. Az eló· 
fizetési és hirdetési díjak a Gazdasági Szak· 
tanítók Orsz. Egyesülete pénztáránek Túr· 
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FELELOS SZERKESZTŰ Megjelenik minden hónap 15-én. 
Szerkesztóség és kiadóhivatal: Ceg· 
léd2. ,_, Az Egyesület tagjai a la· 
:: pol lagdijuk fejében kapják ... GYŰRFY GÉZA 

A lap kiadásáért felel : Gyórfy Géza, Cegléd. '-> Ktadótulajdpnos : a Gazdasági Szakianilók Országos Egyesülete, Makó. 

Reflexiók. 
·i 

(Gy.) Az a néhány hét, amely az idei Me· 
zögazdasági Kiát.í,ás óta elte.t, igen a.kalmas 
távtatul kínálkozik a kiállítás tanuLágainak tár· 
gyllagos megíté.éséhez. 

i\ ki<Hlítás hatalmas anyagának u!szlete~ tag· 
lalásába -- természetcsen - nem bucsátKozha.· 
tunk. Kötelező1Cg meg kell állapítanunk awn· 
ban, hogy az UM ü l:· ll Z idei tavaszi Ili áll. tús
és vásár rende;.é.é~·el nemcsak mezögazd:Jsdgi, 
dc egyetemes nemzeti szemp.,ntból is f,lbecsiillz:·. 
tetleniif nagyértéldl munkát végzett. A szinvonal 
;,emmivel ~em esett az előző évek kiállÍtásai so· 
rán elért magasságok a.á, sőt a magyar mezŐ· 
gazdasági kultura céltudatos, fokozatos fcjlc'idé· 
sér(il tesz é.ö bizonyságot. 

A magyar mcztjgaJ.da bővülő, izmosodó tu· 
d.<ísár61, a magyar élniakarásról nyujtott viiág-· 
viszonylatban is számottevő példákkal mcgd.á
gitott beszámolót ez a kiállítás. !\legmutatta a 
kishitüeknek, a kételked!3knek. a látón \'akok· 
nak, a nehezen hal.óknak, hogy a nugyar gaul:; 
a gazdasági világwilság mélyp:mtidn, a mezö· 
gazdasági terme é.; leglwtas.~r .. fálisabbnak lá.szó 
idúszakcíban, - mik:;r egy elltibá_o. t pénz poli. 
fika, hibfis termelé~i rend és elvalwtt vdmpoli. 
fika következtében a mezög1zdálk:Jdás ióformán 
ráfizetéssel iáró lukszusfoglalkozássá faiult, -
nem veszitette el a!tcióképes~égét. Begyökerezve 
az ezeréves ősi rögben, vérével tápi<ílja annak 
termő erejét s a terhek médtetetlen sulya alatt 
roskadozva is öntestével védi, menti azt a még 
megmaradt magyar értéket, mely egyedüli rd
lis, szi:árd alapja lehet egy jobb magyar jüvemlö 
ki~pitésének. · ·- --- · 

Az előző é\·ek ki<íllitásain parádés, fényes 
keretek között mutatta be a magyar mczögazda 
munkája bőséges, gazdag eredményének legjavát, 
most féltveőrzött maradék kincseit ;í:Iitotta köz
szemlére, erején fe:ül hozott áldozattal. Tudato· 
san használom az »áldozat« szót, a rideg, üzleti 
, rá fizetés« helyett, hogy ezzel is kidomborítsam 
azt az elpusztíthatatlan erlliilcsi eröt, mely lehe· 
tóvé tette, hogy ez évben is Mezőgazdasági Ki
állitást rendezhettiink. 

f:s nyugodt iinérzettel, a szerénytelenségnek 

legkisebb látszata nélkül elmondhatjuk, hogy eb· 
ből a nemzeti áldozattevésből méttóképen ki· 
t•ették a részüket az önálió Gazdasági Nép. 
islwlák is. Az agrár vi.ágválság hullámai át
csáptak a mi iskoláink fa.ain is. Hiába ontják 
a mi kis tanulmányi telepeink az átlagon jóval 
felü:álló mcnnyi,.égben az é.etadó, áldott magot, 
ha a magyar gabonának nincs piaca, nincsen ára. 
Il iá ba nc,·cljük a legszebb állatpéldányokat, ha 
<-rtékesiteni épren ugy, mint a többi magán
gazdas;í~ \'agy bármelyik kisgazda, - - mi se;n~ 
tudjuk azokat. Az ország pénzügyi terhei nem
csak az adófizet(j gazdát nyomják, de ránche
zednek a mi iskoláinkra is és összenyomják a 
költst-g\'Ctési kere:eket a puszta lét legsLükebb 
hat;írai kiizé. Azok a források, melyek a multban 
egyetcmcs gazdaság pedagógiai 5zempontból k~
ki{tLitásaink rendezésének teherviseléséh. n segit_ 
ségünkre voltak, ·· mostoha idök e;;eményeinek 
küvctkeztében teljesen kiapadtak. Hiába volt 
meg felettes ható~águnkban a legteljesebb meg
l-rtés, a lcgiJbb indu.at törekvé.;einkkel szemben 
a legmesszebbmen() erki>:csi támogatásorr kivül 
,,felülrt'ík mást ezúttal nem várhattunk. 

Dadra a feltornyosult akacl;ílyoknak, dacára 
iskoláink neht-z anyagi helyzetének, az önálló 
Q:IZdasá{{i Népiskclák olyQ'Il gazda~ értékes 
rmyagg:tl vettell részt a tavas:i Mezogazdasági 
Kiríl i.áson, mely minden eddigi kiátliás anya. 
gát ugy mennyiségileg, mint minőségileg messzc 
feliilmulta. Meg kellett hoznunk és lelkes együtt. 
akarással hoztuk meg ezt az áldozatot, ti;ztán 
a magunk ereiére támaszkodva, eJ!yetemes nem. 
zeti érdekbé;l. Nem sainá juk az áldozatot, nem is 
panaszkodunk, mert ugy érezzük, hogy ezuttal 
is kötelességünket tel;esitetliik. Tudatában vol. 
tunk annak, hogy nekünk, akik közel fé:évszáf 
zada a megnemértés és szándékos mellöztctés 
irdatlan rengetegében pionírjai vagyunk a gaz
dasági nevelés legszélesebbkörü ki erjcs;tésének, 
ma hangosan, kiáltó dcmon~tr;í i ',ban ke :t be
mutatnunk az öná016 Gazdasági Nériskola 
rendcltcté,;ét. Amit eddig szó.Jan és irásban any. 
nyiszor mcgtettünk, most a váJ.;ág pUanatában 
gyakorlati eredményekkel kellett megvilágitar 
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nunk, hogy a magyar agrárválság megoldásrí
ban a mi iskolatipusunknak misszió;a van é.~ 
sulyos mulasztást ;etent ennek a letagadkataihm 
ténynek minden további figyelmen kivül hagyása. 

Mernento-nak szántuk a mi kiállitásunkat l 
Lássa a magyar közönség, hogy milyen eredm<~
nyeket lehet elérni a kisgazda egyszerü, serdülő 
leanyával és fiávall Ismerje meg a _laikus is azt 
az iskolatipust, melynél célravezetöbbet elképzelni 

. sem lehet a teljesen magárahagyott, minden ne
velő intézmény nélkül küzködö kisgazda töme
gek számára. De emlékeztetni kivántuk ismételten 
az illetékeseket is, kiknek kezében van letéve a 
magyar sors intézése, hogy gazdasági nyav:llyá
ink tudós doktorai hiába beszélnek addig terv
gazdálkodásról, minöségi termelésröl. áru m{u·-

k{,z:ísokr61, kh·iteli tiibblctröl, mig az agrárne. 
velé st dlla/ánossá nem tettük, mig gazdasági nép
iskoláinkban olyan gazdagcned.ci6t nem neve
Jünk, melynek életeleme lesz a gazdasági tudás. 

A jéJI végzett munka felemelő érzetével kell, 
hogy eltiilsiin mindny:íjunkat az a tudat, hogy 
az Ontí/ló Gazdasági Népiskoldk ezuttal is te/. 
;esitettéll kötelességüket. Az a kitüntet<'í clisnw.
rés, mclyben miniszterünk önagymélUJsága Egye
siiletünket részesitcttc, valamint a magyar gazda
s{,gi élet leghatalmasabb fakt;,rának, az Ors~ágos 
Mag,-ar O!tzdasági l:"g_vl'sületnek clismcrií m<>g
emlékczésc a legjobb rcménys<~grc jogo:ütanak 
fel, hogy, •!lcloza.to~ munk:ínk todhhi NP<lrm'·. 
nyeirc meltan szarmthatunk. 

A degeneráció jelentősége. 
lrta: Dr. Kukuljevic József. 

A degeneráciú ugy az embervilág. mint az 
:íllatvilág egyik jelensége, amellyel lépten-nyo
mon találkozik az ember, főleg egyrészt a peda
g6gus, m;\srészt az állattenyésztő. állattartó gazda. 

Különösen érdekelheti ez a kérdé.-; azokat. 
akik az alsófoku mezögazdas:ígi oktatással fog
lalkoznak, mert itt sok esetben még a szüksé
ges elemi i~mere:ek sincsenek meg azokban az 
egyénekben, akiknek ezeket a kényes és nagy
jelentöségü kérdéseket fel kell támi. megértetni, 
hogy egyes jelenségeknek, melyek a rende,töl d
térők, ---· mik a jelentőségük. 

Első sorban is fontos, hogy magával a foga
lommal jöjjünk teljesen tiszt:íba. Mi a dc•gene
ráció? A biológia degeneráci<J. alatt olyan elv;íl
tozásokat ért (mutatio l, melyek ugy a világra 
jött utódokban és az azokat követő nemzedékek
ben a constitutio olyan mélyrehat!'l elv:íltoz:í,;át 
idézik elő, mel)ek esetenként életképalenné teszik 
azokat. A degener:kiú alatt mi mindig elkor
csosodást kell, hogy értsünk és nem szabad a 
nagyon gyakran helytelenül haszn:ílt kifejezés
sel, az »elfaiultís<<-sal felcserélni. Ez a két ki
f~jezés nem azonos. Elkorcsosodá~ azt .Jelenti. -
hogy a szervezet fejlődésében valami ok miatt 
visszamaradt és ez rendszerint a fa_j fenntart;is:'1t 
akadályozza, míg az elfajt:izásnál lényeges elté
rések mutatkoznak, azonban a tovább szaporodás 
még nincs megakasztva. A degencdlást eleiidéz
hetik belső (endogen) és külsó (exogen; okok. 
Az endogen okok között rendszerint Mlatoknál 
a rokon, még inkább a vérfert<'ízö rokontenyész
tés szer'epel, me~y a szervezet legyengülésévéljár 
és amely gyengeség aztán öröklődik, vagy leg
alább is hajlam alakjában öröklődik. A degene
rált szervezet elveszti ellenállóképe.-;ségét, főle_g 
a betegségekkel szemben, de m:ís külsö ingc
rekkel szemben is érzékenyebb, hajlamosabb, -
awnfelül beáll a meddőség, vagy azt tnegelö
zőleg a legyengitett fogamzási fogékonyság, vagy 
heáll a teljes meddöséget megelőzőleg a gyako
ribb elvetélé~, idétlen, legtöbbször elhalt mag· 
zatok világrahozatala, idő előtt. Ezzel szemben az 

clfajt;íz;ís rendszelint k:ima•i:m-; okokra vezethet:'í 
vissza, ha valamely szcn·czct nem tud aklimatiz:í
lódni, nem tud bcleilleszkcdni az adott és meg
dhozott új dszon~·okha. clfa)t:ízik. eh·,•szti <'Tl'· 

dcti jcllcgét, a faj:ít l-s fajtaj:ít j<'l'emzö tulaj
dons:ígokat. dc rendszer int nem be oly:í-olja vég
zetcsen t<·rmékenységét, szar;oraságát. Adott e;et
hcn azonhan ez utóbbi tulajdons:ígokat is lényc
gesen bcfoly;Í~olhatja, vagyis h·1 a szcrvczet nem 
·tud aklimatiz;íl{,dni, a válto;.ott vi~umyok a csi
rasejtekben oly mélyrcható elv:íltod1sokat i<té(
hctntk cl!'í, hogy az :íllat terméketlen lesz, a\·ag-y 
nem tudja jellegcit érvénycsiteni. 

Arndt a degcner:íci{,t illct<ilcg fcl{,llitja azt 
a tant, hogy bizonyos ncme~ités is, mely biw
"''"os felfokozott termelést céloz, t"öbbé-kcvéslH~ 
r.izonyos mértékben akaratlan degencr;iciótjelent. 
A dcgcncr;ícill többféle alakban nyilvánul me;.:·. 
.\ltal;ínoss:íghan a nlindcn állatfajn:íl f<'llelhPtii 
alhinismus. a bőrben, szőrbcn, tollazathan jeL·nt
kcz<i pigmcntnélküliség, a cs<íkaszem, kiil.miis:·n 
lovakn;íl és 'erté:'eknél. Ha ml-g fh:-yel<.'mhcvP.-;z
szük, hogy az ilyen jclensl-gekk<'l hin', :illatok 
nem olyan ellcn:'lllók a hNcgségekkel, stb.-\"l'l 
szemben, ugy nyilv:ínvalú a degcncráci<'l. Rokon
tenyésztés, vagy vérfertöző rokontenyl-sztés esetl-n 
a ~o pon y~ •,negv;íltozás~t , észlelh~tjük, ~ csonto,k 
clfmomodasat, gyengescget, a bor elvckonyo:la
s:'lt. Dc nemcsak ezen egynéhány példában fPlclll
litett dv:íltoz;íst min<isitik degcncráci<Jnak. ha
nem nagyon sok biológus az ;\.llatok fokozottabb 
tcrmclését is, mcly a domcstik;'u·i{,val fi.igg iisz
szc, szintén egy bizonyos foku dcgencr;íci<'lnak 
tartanak. (A fokozottabb tej, toj;ís, stb. terme
lés.) Ugyanis az ;íllat csak az ember úlland6 
és céltudatos beavatkozása alapján tudja terme
lését fokozni. Eredetileg a vad állatok pl. csak 
annyi tejet termelnek, amennyi a magzat felne
veléséhez szükséges. A domcstik{Llt szarvasmarha 
fokozott · sokszor m:í r rekord jelleget iiltö - ·· 
tejelt-sc. csak az emb<'r tudatos bcavatkn.zás;í.nak 
<~s a tudom;'myos alapon nyugv(, t aka rm{myozás
nak az <'Tc<lményc, mcrt ez a rekord t<•rmcll-s 
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nem normális jelenség, nem is öröklődik, leg
feljebb hajlam alakjában. Lyen je:enség a kul
turfajta baromfiak fokozottab tojás:erme.é.;e, mit 
csak fokozottab takarmányozás"al lehet eléimoz
ditani, de ami aztán a kotlás, költe.é . .; ró. á ára 
megy. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha az 
ilyen rekord-, vagy fokozottaho termelést fel
mutató á.la:ot ki eos~ü~ a szabad tenné 1.et ha
tásának olyképen, hogy ott maJára hagyjuk. nem 
gondozzuk, nem takarmányoz;.uk mec;tersé;4e,e.1, 
akkor ezek az állatok a fokozottab termeléssei 
felhagynak és a szabad termé.;zet ölén szabadon, 
emberi beavatkozás nélkül élve, nem fo~nak any
nyit termelni, - ha egyáltalán elbirják a meg
v;íltozott viszonyokat, körülményeke!, - é; az 
elkényeztetett tartás után egyáltalán aklimatizi-
16dni tudnak. -

De,generáciiÍ jele pl. a bukfencező ,_galam
bok ezen tudománya, mely idegzavar folyomá
nya. Még sok példi1t lehetne felsorolni. melyek 
a degeneráci6 mellett bizonyítanak. 
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Ezeket látva és tudva, már most azt ·a követ
keztetést kell levonnunk, hogy nem gazdaságos 
az állatok termelését a vég:e.ekig erőlte ni, mert 
ez az egészség ró vására me gy, a szerve~et le
gyengü:éséhez vezet, az ellenállóké,Jes.ég meg
szünéséhez, a végén pedig a teljes kimerültség
hez, az clkorcsosodáshoz. 

A fokozottabb termelést csak megfelelő e:ö. 
vigyázat és szaktudás mellett folytathatjuk. A 
fokozottabb terme:és ese:én nekünk törekednünk 
kell arra, hogy a szcrvezetnek a szabályszerü 
továbbfejlődé. ét, fennmara~!ását bizto itsuk, meg
fclelő edző életnek vessük alá, gondoskodjunk 
mcgfclelc'í szabadhani mozg;ísról, napfényl öl, de 
gondoskodjunk megfelelő ti,ztaságról és a ma
!{as termclésü állatok megfelelő - főleg fia
talkori - neveléséről. 

A tcrme~ésfokozás csak kar, karban, megfe
Jelö higiéniával és észszerü takarmányozással tör
ténhetik. 

,,Háron1 világrészen keresztül'' 
lrta : Kubacska Béla (Harmadik közlemény) 

f.:rdcklődéssel látogatta azonban barsi LPiclenfrost 
Adolf az amerikai baromfitelepeket is, amelyek szak
szcrüen -és mintaszerüen kezeltC'tnck {,s C'zckriíl töb
bek köziltl az alábbiakat ir ja: 

Baromfitenyésztés 

Trentonba11, Ncw-Yer.~cy államban, láttam, egy 
igC'n (,rdckN> baromfifarmot. 

Körülbelül soo ólban (2x3 méter alapmérettel) 
volt 30-40 tyúk clzán·a, mincl küliin-külön drótháliÍ
val körülv<'tt, kis gyümöksösökben. Az emeletes, ket-
tősfalu ólban fölül volt az alvóhelyist-g, alul a kis 
kifutó, melybcn az automatikus ctetökt=sziilékct is cl
helyezték. 

DerrmhC'r kiizepétöl kezdve, mikor az éjszakák 
lt'ghosszahbak, egy éhrcsztÖ<Íra keltette föl a baromfit 
n·ggl'l 6 órakor, vagy még korábban és ugyanakkor 
kigyulladt rgy ibolyántúli sugarakat adó viilaurlámpa 
is. Ezáltal a tyúkokat nagyobb tojáshozamra scrkctl
tl'tti-k és f'll-rték a 2 so---28o-as évi átlagos hozam;,t, 
sőt voltak egyesek, amelyek 31 S tojást tejtakévente 
(Erröl nem kdl minálunk scm bövebben imom már, 
hiszen az utóbbi években erről idehaza is eleget ír
tunk i-s mindt•nki tudja már, ki baromfh•al foglalkn· 
zik, hogy tényleg érht•tők cl ilyen szép teljesítmények, 
dc rsak alapos szaktuclás, fáradhatatlan és kitart<Í 
mWJka révén és sohascm áltahí.nosan, hanem csak 
cgyedilC'g, esetleg törzsenk,:nt. Ilyen eredményeket pc
dig a megfcleló, célirányos tenyésztéssci és takarmá
nyozással egyformán elérhetiink a magJ•ar 11emcsített 
t_vúkfajt6tól kezdve bármilyell külföúli tyúkfajtával, 
mclyck a gazdasági tytikok közé tartoznak.) 

A modcrn baromfifannon a csapMészekbcn ülö 
tyúkok tojásai számot és keltezés! kaptak és a tojá· 
sokat, mint teatojásokat, igen magas áron értékcsítet· 
ték, ezrével küldték közvctlenül a háziasszonyoknak, 

míg a naposcsibékct repülögép viszi ma szét a szél· 
rf>zsa mindcn irányába. 

Az élelmes amerikai már 1 S évvel ezelótt is 
tuclta, hogyan kell a baromfiaknak télen is zöld ta· 
karm{myt aclni. Részben kicsírázott zabbal etettek, 
részben friss, kipréselt lóhere levét, illetve chloro· 
pllyllt, a csukamájolajjal tiirt rizs közé és ezzel pótol ta 
a ziild takarmányt. 

A toj6k takarmánya a kiivetkczö volt: 100 résJ 
kukorica, 1 oo rész búza, so rész zab, so ré•z korpa. 
so rész ,·iiriisliszt és 30-30 rész lóhere- vagy fa
lcvt:·l. l•,:nzösszegbcn körülbelül napi három fillérbe> 
került egy tyúk tartása s volt olyan, amely 1 o pen
gót, sőt többet jövedelmezett évente. 

Akkor kisérietcztek vályogból épült, félig a földbt' 
eresztett ólakkal, melyck olcsóbbak voltak, mint a 
fából készült ólak és mindenütt könnyen elöállítha
t6k. Az ólak ajtaja kis rug6;;zcrkczcttel magától nyí
lott ki, ha az ajtón belül elhelyezett pár szemnyi 
desl-get a baromfi reggel fölcsipegctte. (Ez az tlgy· 
nevczctt: 'napvilágtól 11y.'/ó baromfi-ablak vagy ajtó<<.) 

A kifutó felét mindig elzárták és abban volt egésJ 
nyúron keresztül fölváltva a zöld takarmány, ame
lyet a csibék az utolsó szemig mcgettek. 

• 
Mivcl a mczőgazdaságban tenyésztett állatok ér· 

t(,kcsitésével és földolgozásával foglalkozó nagy vágó
ltidnkr~l is személyes tapasztalatai és megfigyelései 
ulapján szi11tén sok gyakorlati és hasznos dolgot mond 
cl szcrzó, érdemesnek tartom még ezekról is néhány 
szúban megemlékezni: . 

Csikágói vágóhidak 

-- Egy üzleti utam alkalmával megnéztem Csi
liágóball a világhírű vágóhidakat is. 

U gyszólván az Egyesült-Államok egész hú~-
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ipara Chicagoban összpontosult. Ott vannak a világ
hírű Armour-, Swifl-, Norris-, Cudahy-cégek, ame
lyek rnindegyike 3óoo--8ooo sertést vág le naponta, 
nem is szólva a töméntelen marháról, baromfiról, ha
lakról és egyebekrc51. Háznagyságú reklámok világí
tanak az épületek, az épületóriások falain ilyen fiil
!rásokkal: 

)1/Jjj idegen és nézz meg minket! Itt nem vész 
el semmi, csak a sertés visítása!(( 

Tényleg, mindent föl tudnak dolgozni. Ha az 
ujságok azt írják, hogy 2ooo scrtést öln!'k, akkor 
nem megy oda senki, de ha 7-8 vagy 1 o ezer 
kerül lcvágásra, akkor igen sokan megnézik a vé· 
rcngzést, férfiak is, nc5k is. 

- Arrnour-nál végignéztem a földolgozás egész 
menetét. 

Egy vén sertéskan, melyet erre betanitanak, kihoz 
a boxokból egy 1 oo-2oo-as falka sertést. Mint a 
zivatar, rohan a sok sertés egy óriási épületbe, amely
nek túlsó felén a félszemű és félfüh'l. kan . egy kis 
ajtón kirohan és újra hm egy másik falkát. A terem 
!'gyik oldalán egy szerkezet, - mely mint egy .íriási 
tányér, a mennyezetig ér, - forogni kezd. A szem
ben lévő fal szintén arrafelé kezd mozogni és a visitó 
sertéseket a tányér felé nyomja. Most megjelennek 
a béklyókkal fölszerelt emberek - négerek -,akik 
a forgótányérhoz szoritott sertések hátulsó lábaira 
béklyót erósitcnck. A béklyót a korong kiállc'• sze
gérc akasztják és ott függnek egymás mellctt éktelen 
visítással a sertések. Amint hallom, ma már dllamos 
árammal széditik cl öket. Mire az első sertés dért 
a tányér tetejére, már vagy so darab függiitt a 
lassan forgó korongon. A Jegfelső rákerült egy ki' 
kerékre, mcly lejtösen lehozta az úszónadrágos, mar
cona hentcshcz, ki - törökkel kczeib!'n - olyan 
volt, mint valami indián harcos. Teste tct<'ítöl-talpil{ 
vér, a tör rsak úgy villogott kezeiben. Egy szúrás - -, 
a sertés egyet vonaglott, vége v:>lt. Ha netán kétszer 
kellett beleszúmia, akkor a nézók sivitással, füty
tyel gúnyolták. A vért természetesen fölfogták és csa
tomába eresztették, hogy földolgozzák. A sertések 
mestcrséges, forró1·izü tavacskákba kerültek, hol hosz
szú póznákkal forgatták, hogy szc5rük mcgpuhulj:m. 
Ezután olyan gépbe jutottak, mely ahhoz a forgó 
keféhcz hasonlit, amit a fodrász forgat meg a le
vágott haj kikefélésénéL Itt a sertések már pár pil
lanat alatt megszabadulnak lazán álló scrtéjüktöl, majd 
az emberek kézzel még utána tisztítják. Hogy mozog 
a kezükl Ezután következik a kizsigerezés. Mindenik 
sertés egy nagy asztalra hull. Még Ic sem ért, már 
villan a kés, mely fölvágja a hasát. Abban a pilla
natban nyúl egy kéz a hájért, másik a tüdőért, a 
harmadik a többi bels6ré"1ért. Mind pontos, gép
szerű sorrendben. Most a sertés t körfűrész két egycnlc5 
részre vágja. -Az egész rövidebb ideig tart, mint Ic
írtam. 

A szép tisztára mosott sertés szalagszcrü, m-ozgó 
szerkezeten a fagyasztó helyiségbe kerül. A megfa
gyasztott félsertések keményfaasztalra hullanak. Ab
ban a pillanatban egy óriási bárd levágja a sonkát, 
egy másik a nyakát, stb. A következő pillanathan el
kapja egy•egy gyerek és kerekeken szaladgáló ko
sárba dobja a levágott részeket, melyck a pácolóha 
és· füstöMbe kerülnek. Az utóbbi folyamat csak pár 
órát vesz igénybe. Az elkényeztetett amerikai nem 
esti meg- az ercSseri pácolt sonkát. Cukros-sós Iében 

párolják és így elkészítve olyan, mint a legfinomabb 
prágai gyógysonka. 

Ha a szalannában nincs 3-4,- a rsászárhúshoz 
hasonló -- húsréteg, Amerikában nem eszik meg. 
A szal01111ában a húsrétcgzc5dést ítgy érik cl, hogy a 
scrtést hol hízlalják, hol meg sovány éleimen tart
ják. Igy a zsir közé húsréteg rakódik le. De taLín 
függ ez a sertés fajtáját6l is. (Igen!) 

Mint cmlitcttem, mindcnt földolgoznak. Van kii
lön üvcgpapirosgyáruk, ahol a másra nem használ
ható enyvet géppel nagy papirostekercsekre kenik 
és közben finom porzó vagy üvegszilánk hull a pa
pirosra, amit automatikusan mch-g kamrákban szári
tanak A körmökbc5l úgynevezett pataolajat készltcnck, 
amit régünk (a Wolff-cég Iakkbórgyára, hol mint 
tudjuk, barsi Ldd!'nfrost fc5vegyész volt), vagg/lll
számra vett és adott tovább a bőrgyáraknak drága 
áron. Ennek az olajnak az a sajátossága, hogy m<~g 
a fagypont alatt scm sílrüsödik meg. A sertéből fog
kefét készít!'nck. De láttam azt i~, hogyan k(·szülnek 
pulyka- és ltídtoflakból walódi kínai disznóserté/l '· 
A tollszár<~ kat, --- amelyeket nálunk fosztás ut:ín a 
szemi-tdombra vetnek, -- egy gép széthasítja, majd 
kivasalja és egy, a doh:ínyvágóhoz hasonló szerkczel 
fölszeletdi serteszedi szálakra. Az cbhól kt-sziilt fog
kefe !'!ónye, hogy nem puhul meg, de jaj annak, aki 
ily!'n sertecsomlwskát lenn·! (os <'Z a \·akheU·lw kc·rlil! 

Láttam Deovel dr. -vakbdspecialistánál. - - aki 
arról volt híres, hog-y öt perc alatt c-lv(·geztc az 
"l)('ráci<.t . az általa kipr6hált lq.~kiiliinhiizf\hh am·a
goknak egész gyiijtcmény(.t. Legnagyobb menn~;s{.g. 
hen az cmailcdé11yek máza szerql!'lt a gylijtl"m(.nyhen. 
Azóta nálam csak nikkel- t'-s oltllllillilllll('(lhl_l'l'k 
vannak. 

Armoumál l:íttam m(.g a szappangyárat, konzc·n·
gyftrítt, mütr{tgyétgy{trat. 

Minden kiilfiildi látogat<Í bdrta ne\-ét (os dm,~t 
egy aranyos alhumha és kapott !'gy szép doboz illatos 
szappan!, kis kürümkcfél és küriimrcszdópapirost em
Ukül. 

* 
Ezek azok a mt·z(í;..:azdas{tgi \·onatkozásu ,~rt<~k,·s 

tapasztalatai borsi l.t•idcnfrosl Adolfua/i, nwlyekhiíl 
sok hasznos 1-s megvalósíthatcí c·szmét meríthct ma· 
gának a haladni vágyó magyar gazda is. 

Értékes könyvének azonban ezeken az agrár
vonatkozásli fejezetein kivül gyönyörűen és tartalma
san vannak megirva a többi fejezetei is, mdyekból 
olyan nagy tudás és annyi kultúra árad az olvasó 
felé, hogy azt mindcn müvclt ember igazi élvcw!lcl 
olvassa. 

Minden iskolai ifjúsági kiinyvtf1rban ott volna 
a helye ennek a könyvnek, hogy mindcn fiít ú 
leány olvashassa, mert az 6 kezükbe küliinösc·n való 
ez a könyv, rnivel nevel, tanit, szórakoztat és hazafias 
szellem ú. 

Már a második kiadásban megjelent könyvei is 
fogytán_ va~nak,* s reméljük, hogy rövidesen egy 
harmad1k k1adás fog a könyvpiacra kerülni a to· 
vábhi útlcirásokkal és a világban szcrzett tapasztala
toknak a folytatásával, mert arnint nekem említette 
a szcrzö, . szándéka v;~n változatos életének gazdag 
tapasztalallt továbbra 1s könyvalakban megjelentetni 
és közkinccsé tenni. 

Á • Megrendelhető Rzerzónél ; KecAkernél. Széchenyi-lét 6. 
ra 2.20 P. 
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Még egy körülményt akarok megemliteni ezzel 
a könyvvel és szcm5jévcl kapcsolatban. 

Hazánkban a nagy magyar Alfüldön, évröl-évre 
veszedelmesen puszilt és szedi áldozatait a legrettc· 
nelesebb betegségek egyike, --- a tüdővész. A mü
veltebb néposztályoknak és az alsóbb néprétegeknek 
egyaránt hatalmas .rendjét kaszálja Ic minden esztcn
diSben ez a föltartóztathatatlan kór. Barsi Leiden· 
frosiMk az Amerikából hazánkba hozott és forrón 
szerelett hitvesét is ez a gyilkos bdegség ragadta 
el és hagyta vissta az apM két apró gyermekével az 
élök között, hogy egymaga vigyázza ezután féltri szc
n~tettel két bimhl1zó magyar virágnak a nyllását ... 

Fájdalmában a meleg szivií és nemcsen gon· 
dolkodó férj és apa, hitvesének, a gyermekei édes
anyjának az emlékérc és az iSt elragadll veszedel
mcs betegség clleni védekezésnek az anyagi támo
gatására ajánlotta föl emlékiratainak a jövedelmét, 
mikor könyvét a Tüdővész Elleni y,~dö Egyesülel 
javára adta ki. hogy amint csak tölc telik és teheti, 
segitse mcgvai<ísulni azt a szent ct-h. hogy a tüdü
vészokozta pusztítások a jövőben m<"ntül kc\"l~scbb 
ma!{yar gycnm·kct fosszanak meg az <'·dcsanyai forró 
csókoktól i-s védő ölclésektől... 

Kevés könyvünk van, amely a hds6 értéke mcl
lett egyszersmind ilyen szép és nemes hazafias célt 
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is szolgál a terjedésével, mint ez a könyv és amely 
könyvnek a megszületése, a sorsa és frlljának a 
benne megírt egész életregénye is olyannyira Ö6z· 
szeforrott ,-olna a magyar sorssal, - a magyar sors 
lctünt holdug multjával, legvéresebb háborítjával és 
szomorú jclcnévcl. 

Tragikus sorsú nemzetnek tragikus sorsú fia. 
Egyéni kiváMságai által a legszebb karriért csi

nálta meg ,\mtrikában, de a nemzetére és önma· 
gára is n:gzetcs 1914-ik esztendő nyara idehaza ta· 
láha öt és ekkor ö, mint tartalékos magyar honvéd
tiszt, nem tartotta megengedhetőnek és hazafiúi be· 
esületc megtiltotta azt, hogy visszamenjen boldogu
lása helyére, mikor hazájában, ittlétekor, a véres kar
dot hordozták körül... 

Itt maradt. 
Boldogulása helyén, kint Amerikában ezalatt az 

cg-<-sz családi vagyon összeomlott, -- szülöföldjén, 
idehaza pedig az ezeréves ország és nemzete om· 
lott iissze ... , két fclöl, két kézzel is osztván a bal
sors csapást, megpróbáltatást és gyászt őreá és csa

ládjára. 
Megswmorítani igen, -- dc megtömi azonban 

nem tudta a sors, -· scm Öt, sem nemzetéti 
-Vége-

Takarnlányhiány rnegszünte~ 
tése silózás által. 

lrta: barsi Leldenirost Adolf. 

Most érzi a gazda igaz;ín a takar~1ány hiá
tejét, tejtermÍ'keit és ha megfelel<ien elrakt<iro
zott takarm;ínnyal rcudelkczne, nem romlanának 
nyát, pedig most tudn{L legjobban értékesiteni 
Ic marh;íi annyira, hogy fél nyár nem elegendő 
azoknak fcljavul;ís;íra, még a leg-jobb legelőn 
sem. 

Az alföldi viszom·ok mellctt az volna az ész
szcrü, hogy ny;Íron :- még a sil<iny homokban 
is - termelt züldtakarm;ínyt a gazda közvetlen 
az ist;íll6ja mellett, olyan múdon rakt ;i rozza el, 
hogy az a legkevesebbet vcszitsen értékes t{Lp
anyagáb61 és lchctöleg kis helyen. nagy meny
nyiségben álljon rendelkezésére. 

Megint az Amcrik;íban látottakb<'>l kell ki
indulnom, hol, mondhatnám, nincs gazda, kinek 
istállója, majorja küzelfben egy-két >lSiló« nem 
meredne az ég felé. Silií nélkül egy gazda sem 
tud ott egzisztálni, marháját leromlás nélkül át
telcltetni. Mielött a silók szerkezctél"l~ kitérnék, 
pár sorban awkat a nüvényekct aj;ínlom »siló-

Rblall,.ellilny 
Náddal átazöll mintáa pamut abiékredön y (roletla) 
a leJYYel"llekl •a.dallllll l•koiAnAI 
méret ezerint Jutllayo• Aroa me11rendelhetö 

Kinlatra mlnttl az tr pontos magjeltlásivel kOidOnk 

takarmcíny« részére, amch·ck itt, az Alföldön is 
júl megtcremnek és nagy'mennyiségü, kitünö ta
karm;ínyt adnak, s a hus és tej gyarapodását clő
segitik. Az első és legfontosabb a kukorica. Ezt 
.-\mcrik;íban kb. egy méter szélcsségben vetik, 
1 ;-20 cm. t6t;Ívolságra és egy hold 4--5 tonnát, 
ill. ll-t 2 tonna »silóelesé~et« ad. A másik nö
vény a napraforgó. Ez utóbbinak termesztését a 
közelmultban igen tisztelt bar;ítom, Szabó Lajos 
a I>una-Tiszaközi Mezögazdasági Kamara főtit
kára irta le müvében. Igaz, ö magtermesztés 
célj;íra veti. de áll núndenben a »silótakarmány« 
szempontjából is, csak a megmennyiséget meg 
kell kettözni, vagyis holdanként 8-Io kg-t el
vetni sürübben. Egy hold napraforgó 18 tollila 
zöldtakarmányt ad. ~Hndékt növényt akkor kell 
levágni és pedig a szárával, tányérjávaL ill. csö
veivel együtt, lehetöleg közel a föld szinénél, ami
kor a magvak kezdenek tejesecini és a kuko
rica legalsó leve~ei kezdenek elfonnyadni. vagyis 
1-2 héttel a beérés előtt. Most a kórók mindc
nestöl, vagyis csövestól 1-2 cm. hosszusoígban 
fclaprittatnak. Vannak erre már kevés lóerót 
igénylő gépek, melyek - ellentétben a mi Schred
der-einkkel, - csekély erő meghajt;ísával aprit
ják és fujják fel a takarmányt a »Siló«-ba. 

A »Schredder« a mi szártépönk, mely nagy 
l<Jcröt igényel. A Siló megtöltéséhez azonban lát
tam borsó és bablevclet, ré.pafcjeke~, sót buzát, 
kölest és bükkönyt is felhasználiü. Ajánlato:; vi-
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szont a pro~einben dusabb növé:tyeket nem ö.;z
szekeverni, h:mem a okat e~eté .kor a szénhydrá o
kat dusabban tartalmazó takarmányfé ékkd a »si 
lótakarmányhoz« adni. Igy pll na:·ii 12-15 k~. 
sfózott ku~.;orica, vagy na?raforgó ta' arm íryl:oz 
egy-egy á:latnak, pl. tehénnek, 1 kg. 20 siá a é
kos pro:eint számítunk, minden 3· 5 li er tejmeny
nyiségre naponként. 

A silók megépítése senkit se riasszon el, 
mert annál jobb befektetést senki sem csinál 
és ujabban a si"ókat nem té'!l:íból. vagy vasle
mezekbő!, hanem részben a föld alá - a:neny
-nyire a talajviz fels;.ine azt mcJen.~cdi, - szét
·szedhető betontömbökből építik. - Ha pé.dául 
valahol a ta'ajviz 4 mé·crrc van. akkor a »Siló« 
lehet 3 mé.erre a földben, és mond;uk 4 mé
terre a föld fe'szine felett. Egy 3 méter át né
rőjü siló, 7 mé er m1gasságban, vagy mély~ é:~
ben, 35 tonna takarm;ínyt tá.ol, a·ni cle_5endö 
8 számos állatnak, s-6 hóna on kere 3; tül. 

A Siló megtöl~é~énél arra ke:l vi~yáznunk, 
hogy az aprított ta!<armányt jól le apossuk, em-
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beri, vagy álla~i erővel, és befedjük szalm;!.val, 
val, vagy kukoricasz;írral és földdel. Pár nap 
mulva az erjedés megindul. amit ellen kell őriz
nünk, nehogy a kivánt tejsavas erjedés he~yett 
a káros vajsavas erjedést ka•>juk. Ha a hőmér
séklet so fok R fdé emel1wdne, ak'.;or lég cl
zárással, ill. föld reáhányá ával az oxi:ládót meg
akasztjuk. A »Si'ó:< fe:te1<é e n?gyon necives ta'mr
mánynál, szalrrá', vajy töreket adunk, a"Ilely a 
keletkező nedves;é,;et felsávja. Pár nap mulva 
kész a takarmány ,me'yrc most már cea'< any
nyiban kell ügyelnünk, hogy meg ne fagyjon 
és naponta legalább felső so-8o cm-es réte
gét fe!haszn;íljuk, nehogy az a levegőn clro
moljon. 

A silóépi:éshez szüksé~es betontömböket a 
helyszinén is meg lehet c'in<Í!ni és akkor az 
építés n·é:~ ke1·e--ebbc kerül, de építhetők azok 
dcszk;íb61, vagy tégJából is. 

(Igen érté'<es lenne, ha a cikkíró úr egy ki
sebb si'ó épi ési módját é~ anya·~át a hazai vi
szonyok figydembevé:e· ével leköziilné. (Szerk.)) 

Még egy pár szó a gazdasági 
népoktatás ról. 

Egyes i kohtipmok irigylésre:t1éltó~ak tart
ják isko'áink köte ező vol át. Igazuk i; van azo~.;
nak az iskoláknak, amelyek véres verejtékkel ver
buválják növendékeiket. Aldásos is a köte:ezií 
iskoláztatás, az isko!áknak növcmlékekkcl való 
benépesítése tekinte ében, dc nem igy áll a hely
zet a tanulók tudásvágya és ambici6ja szem
pontjábóL Nem ambicionálhat, ami kötelező. f:s 
azért mégis hasznos az oktat;ís. a foglalkozás 
minden ágában. Az iparos legyen képzett ipa
ros, a kereskedő i;kolázott kcres',edő. a földmü
~es tanult földmüves, stb. Senki se lehessen mcs
tere foglalkozthának, kit ö előképzettség n~liiil. 

Ennek az elvnek kell érvénye;ülni~ a gazda
sági népoktatásban is. Mig azonban az iparo
sok gyakor!ati kiképzésü\et a me te üktől tanul
ják s ezt egésziti ki az iskola elméleti képzése; 
addig a földmívesképzésnél mindkét feladat az 
is~ol{tra hárul. Hogy ezen kettős feladatának az 
alsó oktat;ísi fokozaton az önállc'J gazda;ági nép
iskola megfe:elhessen, e:őbb-utóbb generúli; re
formálás alá kell venni. Ennek pedig az elsií 
és legfőbb· feltétele az, hogy tanulóifjusága ki-

A szeghalmi 
Önálló Gazdasági Iskolánál 

. : a JZép · gyökeres mirabolán szilva alany 
száz darabonkint 2.50 pengiSért ka p h a t ó. 
Kapható a mirabolán szilva cserében is 
álma, körte, .barack, vagy cseresznye és 
megiY vad-l!lany~rl. 

z;írólag földmi .. e i'jaktól á'ljon. akik elő·e'átha
tólag egész é·c ükön keres~tül a kapa é; kasza 
mcllctt maradnak. Lcgclsö teendő teh<Ít, hog-y 
iskol;íink megszabaduljanak az o 1a nem val<'~ ele
mekteiL Különösen mezÖv;Írosi i.;koláink ered
ményes müködé. ét gátolja, sőt néha tel esen meg 
is bénitja a tanulósereg vegyes clökcj>zcttsége 
l-s még küli.infélébb élethivat;ísa. 

Az ön;ílló gazdasági n{~niskola ki;;c'cjtezett 
anyag<ínak az álta'ános tov;íbbkl-pzé.; nemcsak 
mcgfelelii, dc áldásos is lenne, mig a megma
racit -- kimondottan gazdaifjakh<'ol úll<'o -- c· it
anyagnak ebben az esetben teljes gazdaké .. zé.;t 
nyujthatn;ínk és igy az ö:J;'tll{o gazda.;ági rié,.is
kol:'tk töké:ete~ebben megkleinének élethivatásuk
nak. 

Erre a teljcsfoku gazdas;ígi kikép7é.;re az 
egész vil;ígra álland6an fokodoMo mét1ké!Jen rá
nehczcdií gazdas;Íg krizis miatt igen na'!Y szük
ség van. :Wegkiv;ínja ezt a 111C(Ögazdaságl tcr
melés rohamos fejlödé~c, dc küliinösképen ha
z;ínk mczögazclasági jellege. 

Iskoláinknak, - amint már rnonclottuk, -·-
kettős ké~zést kell nyujtania: e!mé[.··tu és gyalwr
latit. A töké'e~cs elmé eti tudás nyuj á ához két 
tényezőre volna sürgő en szük~ég-c i ;kol;íinknak, 
u. m.: a tanu'óse:·c-:{nek taneszkö ökkel való tá
mogatására és az óraszámok némi emc!ésérc. -
Mcgvan a megfelelő tankönyvünk, amely di<'o
héjban tartalmazza a lcgszü~<sé·~csebb gazdasá"i 
ismereteket. lskoláink j6része mé~sem veszi ha~;.
n<Ít. Hiszen nem tudjuk hnu'óink kezébe adni. 
Kötelezei tanulóinkra az iskol;íbajárás, dc a tan
könyv és taneszköz beszer;é.;c nem. A mai nyomo
rus;ígos gazda~ági helyzetben erre a szülök nem 
is kényszerithctők. Igen ide;His lenne iskoláink 
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helyzete, hog-yha tanulMnkat kölcsiin-tankiinyvek
kel l;íthatnánk cl. Jobbm{,du tanulóink esetleg 
némi haszn;ílati díjat is fi·wthctnénck, amivd egy
részt a tankiill\·vck ;Í r(mak ré.;zbcni tiirlesztésc 
m;ísrészt bekiit~si dija volna fcdczhetc'í. 

lgcn nagy szükség volna szegénychb tanul6-
inknak irós7.crckkcl való ell;ítása is. Sa.inos. még 
erre sincs m«'•d és lchctc'íség i;;kol;íink'nál. Hogy 
minden tanulónkat cll<íthassuk füt.etckkel és kdW 
iníszcrrcl, ehhez az j-.;kol;íknak maguknak j..; 
anyagi t;ímogatúsra van szük,ég-c. 

Hi;íba kivánjuk meg tanuU•inkt<•l. hogy le
gyen mindeniknek egy vastagabb füzete. amely
ben a gazdas;ígi ismeretek nagy t;írháából n(·mi 
feljegyzést készithctn<·. Legyen egy sZ<Ímtani ,:s 
egy idsbeli dolgozali füzete, amelyben sz{unot 
ad az ,:d sz.: .. -t ani és fogalmaz{tsi anyagr{,]! 
Ezen felül még cerud r«'• l is kell gondo:.;kodni. 
Oc honnét, miböl? 

Igen könnyen elintt!zhetrí volna a tanulóknak 
tankiiny,·ckkel és írószerekkel val•'• ell;ítása, ha 
mindaz a birs;ígpém, ami tanulóink iskolai mu
laszt;ísa ut;in befolyik, teljes cg'é . .;zében i-;kol;íink
hoz fo;,·na be s fenti célra volna fonlithatú. Itt 
azonba1Í. két g;ítl•'• körülmény is \'illl . .-\z egyik 
.az, hogy a hi rs;ígpt\mcknek csak néh;íqyad ré,;ze 
folyik be iskol;íinkhoz, n'tgyobh részét az elemi 
iskolúk kapják, mivel több a tanu){,~étsdmuk. Az 
igazs;íg pedig oda ütnc ki. hogy minden Í-;kola 
annyi hirs;ígpémt kapjon, amennyit tanulói ut;Ín 
beszedtek. :\' éha az hkola..;zék, illet re goni.lnciks;Í_g 
hiik,; lll'I;Ít;Í~a Í..; az ellenkezt'í ol<hlra bilknti a 
m~rleget. Igy legtiibbször a gaz'das;igi népi-;kol;ík 
~zorulnak h;íttérbe . 

.\ m;bik ok, hogy a birságpénzek hovafonli
t;ísa tiirvén) ileg szabályoz va van. azonki,·ül a l~yo
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m;í r sokat lendítenénk az ügyön, me rt a1: egy
szer bcszcrzctt tankönyvek, bekötve több éven át 
haszni1lhatt'Jk volnának. 

:\z iin;íllt) gazdasági népiskolák második mcg
old;ísra v{tró problémája az <'•raszámolC némi 
emelése. Ez ugy az elméleti. mint a gyakorlati 
oktat;ís kimélyítésc ,;zcmpontjából szükséges. 

.-\z elméleti oktat;ís idej-e a téli félév. Annak 
évvégi összcf o g-l al; í ~;i t. illetve zánh•izsgáj <Í t már 
a téli félév be!'ejeztt,vcl. tehút április elején meg 
kellene cjtenünk. Két indoka is van ennek. Egyik 
az, hogy az elméleti félév végeztével tanulÚink
nak m<':g élénk emlékezet{·b;on van a tanult anyag 
igy a vizsga jobb eredményt mutatna; a másik 
pedig az, hogy az elméleti vizs.,ga letéltével tan~ 
erií t·s tanitvimy egyaránt a gyakorlati oktatás
nak és kiképzésnek szentelhetné idejét. 

Ha az elméleti vi7.sg;Ít fontosnak tartjuk, leg
al;íbb ugyanoly mértékben fontos a gyakorlati 
vizsga is. 1\l;'tt· pedig a ny{tri félévben a ta
nult',knak főképen gyakorlati iránlyu foglalkoz
tat;ísa és heti egy félnapi feljúrá•a mellett mind
két feladat tökéletesen meg nem oldható.* Clrül
nie kell a tancrünek, ha a téli félévben a tanul:'Jba 
iintiitt elméleti ismeretet a ny;iri félév végén 
tartott ,·izsga idejérc konzerv.Uni tudja. Itt üt
kiizik ki küliinösen a kötelező oktat;is egyik leg
nagyobb h;ítnínya: a tanufók ambició;a. 

E kérdést csak ugy oldhatjuk meg elfogad
hatúan, ha a téli félévben az <Írasz;ímot felemel
jük, a ny;íri félévét pedig az elméleti anyag 
todhbi nyujt;Ís;ítt'JI megszabadít juk..-\ ny;íri félév 
legyen a gyakorlaté. a téli pedig az elméleté! 
E rriíl kiivctkez() id somban leszek b;ítor szólni. 

vitéz Oyutay István. 

masztó _!.:azdas;ígi helyzet inkább indokolttá tc.;zi * .\ gyakorlati tanit;Ís nündig alátámasz
egy p;Ír cipiítalp, vagy cipií nyujt;ís;ít. minden t.-,ja az elméletben tanultaknak, teh;ít. amikor 
ll'gszüksége,cbh tanszerl1cli t;ímo~~at;Í,Il<Í l. a ny;Í ri ft\léd1en a gyakorlatban foglalkozunk, 

Ezen kénlés mcgold;ís;tnál C'iik a kö('é.~, a felujitjuk t•s rögzítjük a télen tanult elméletet, az 
,-,íros, vag-y az úllam néh<iny é\·cn ;Ít val<'• t:ímo- t'·lctre .nézve ez a fontos és nem a magas clmé
gat;ísa segíthetne. Iskobinként é\·cnte too 200 let. .-\mi az ,·,rasz;Ímok cmclé~ét illetl, ezt már 
l' ehhez teljcsen elég lenne. ll isz cn ha csak 1 oo igen sok iskola megoldotta azzal. hogy télen
l'-! tudn;ínk is évenként tanuliiinknak tan köny- ny;í ron megtart ja a heti 1 o órai oktatási időt 
\·ekkel és tanszerekkel ,·alú cll;í•;í-ára fonlilani,c~: és ezzel nagyon jó eredményt ér cl. (Szerk.) 

Bármiféle tanszeP, taneszflöz és 
laboPatoPiumlfelszePelés~e;::;,rtn~~~~;,t:~;:~ 

Fill és BaPtu.sfla 
/aboratoriumi felszerelési-, üvegtechnikai cikkek- és tanszergyárában szerezhető be l 

Budapest, 1., BePtatan-utca 26. szám. 
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l EGYESÜLETI ÉLET l 
A Gazda tgi Sza' tani 6'' Országos Egyesni~Unek 

ElnU.lségetG ·, Mak6. 
68-1932. szám. 

Igen tisztelt KolleganiJk és Ko'legák! 
Nehéz id6kben és nehéz körülmények közt kér

tem iskolájnkat s azok összes taneröit, hogy mun
kássflgunk eddigi eredményeit, hacsak részben is, az 
idei orszáJos mezó,:;azdasági kiál.itá3on is mutassuk 
be, annak bizony. á;ául, hogy az egyesü' etünkbe tö
mörült öná.ló gazda.;ági né,)i·,kolák hazánké ·t és an
nak népéért kitart6an és komolyan do.goznak. 

Munkánk eredményét az. ille:é!<es tényezŐ~< hi
vatottak megbirálni. Kötelességszerücn, kollegiá!is 
együttérzéssel közlöm, hogy a fdettes Minisztériu
munk, a Miniszt?r Ur OnagymPl!6sáRa, elismeréssel 
nyilatkozott kiállittisi részleteinkriJl. De et:smeréssel 
szót erriJt hazánk legnagyobb agrárlap;a, a Köztelek 
is. Egyben pedig n~m mulasztha:om el annak beje
lentését sem, hogy az Orsz. Mag)'ar Gazdasági Egy·c
sület elnöksége és külön annak érdémes elnöke, a 
maga részér/J! is a legmeleg'!bb s!avakban, IJszinte 
eüsmeréssel ad6zik egyesü'etünk e nöks~ge ut;án Ir
tékes munkásságunkért, az önálló gazdasági népisko
láknak és azok taneriJ.'nek. 

. Amiknr ezeket szives tudomásulvétel végett tisz· 
telette• közlöm, egyben kollégiális nagyrabecsülfs
sel köszönöm egyesü:etünk és a magam ne<ében is 
fáradhatatlan munkásságukat a kiál!itáson részt voett 
Ö!>szes iskol~nak, az igen tis:~te:t kolléganöknek és 
kot:ég~nak s mindazoknak, akik a kiállitás létrcho
zá;ában önzetlenül, tevékenyen munkálkodtak s igy 
becsületes törekvéseinket támogatták. Az e:isme.és 
azokat n:eti meg, akik kiál'i:á;i anyagot küldtck, dol
goztak; akik ott voltak, ahol a szó elnémulva, a tet
tek bizonyitották a ·becsületes szándéku munkát. 

Megsemmisül minden kLhi:ü~ég ott, ahol a fél
revezet6, hangzatos szavak helyett kitartó munka 
fo!yik. Ezt foy assuk é3 a'<kor kötelessé.; ünknek hi
ven megfeleltünk. 

Makó, 1932. évi április h6 10-én. 
Szivélyes ko!légiális üdvözletekkel: 

Schill János 
elnök, 

A Gazdastgi Szaktanlt6k Országos Egyesületenek 
. ElnUkseget6', Mak6. 
69-1932. szám. 

Igen tisztelt Koll!•ganiJk és KoU•gák! 
Még egy életbevágó kéréssel fordulok minden 

igen tisztelt Ko:leganóhöz és Kollegához. Folyó évi 
március h6 21-én tartott vá'asztmányi ü'ésünk ha
tározata folytán a fo:yó évi, Debrecenben tartandó 
évi közgyü'é.;ünkkel kapcsolatban a hajduszoboszlói 
üdü'öhá,unkat is e,;et:eg már junius hóban rendeltc
téséLek át óhajtjuk, il:etvc át kell adnunk, hogy 
egyesüirtiink anyagi ká·oso~ást ne szenvedjen. 

Odü öházunk bercndezé,e nehéz anya~i gondo
kat ró egyesülctünk•e, miért is azon tiszte·c: teljes 
kérés~el fordu'ok minndcn egyes i.,:e:1 tisztelt egye
sületi taghoz, hogy annak bcrcndezé;él:ez bármi!y 
csekély természetbeni adománnyal is járuljon hozzá. 
Igy pl. egy-egy vas pótágy, ágyncmü részek, 1-2 
törülközö, lepcdö és egyebeket köszönettel vennénk 
ezen ügyünk érdekében. 

Az ~ly i~ányu . adományokat a ~jduszoboszl~i 
gaz~ság1 népr;~ol.~ !gazgató.;ágához (R1e~e:mayer Já
nos ... 1ga~gató, uduloház gondnokhoz) snveskcdjcnck 
dku.dem. - Ugyanoda küldcndök üdül6házunk kis 
park;a, kertje részérc szátll díszbokrok, rózsák f~ 
és egyéb ültetvények is. ' 

Egy régi igazságot kövcssünk : . Segits ma
gadoll és az lsten is megsc>git·<. 

Makó, 1932. évi április h6 10-én. 
Sz i vélyes ko:légiális üdvözletekkel: 

V álasztmányi ülés 

Schill János 
elnök. 

Ursz~gos Egyesületünk nagyválasztmánya folyt'! 
c,v1 márnus 21-én Budapesten ü:ést tartott, amelyen 
a választmány tagjai igen n:l.(fy számban vettek részt. 
. A választmány a folyó ügyek letárgyalása után az 
1dei közgyülé.s elókészftésével fogla:kozott. Tl:bbek hoz
zás!ólása után elhatározta, hogy az Egyesület köz
gyulését folYc} év! július hó, 4-re hívja össze és ugyan
akkor d1szkozgyulés kereteben at·atja fel és 11yitja 
meg az Egy~sület hajduszoboszl6i •Rádly« üdüM há-
zát. A megnyitó ünnepségcn az avatóbeszédet az üdüló 
!láz gondolatának felvctöjc, Molnár Sándor mezötúri "=====================aa 1gazgató tartja, a gondolat testetöltésének h:storiku-

R N JI D If D J1 R R J mát p~dig Pataky Sándor kisújszállási igazgató is
merteti. 

IJNJIEEIJ 6RZDRSJl61 , A választmány a mezógazdasági népoktatás kérdé-
NS'PISICOEJINJIE, St!,Vcl való be~tóbb foglalkozás céljából az alábbi 

ké,t pályatétel k1lrását tarto:ta szüksé;{esnek: 
á lia n d 6 a n kaphatók, vagy . l. Az Országos Gazdasági Népiskolák tervszera 

méretszerint készitlelhetök: kiépltésc. 

• Melesá8Yi takarók, - lábtörl6k, - kasok 
BYékényb61, - gyümölcaszállító és gazda
sági kosarak vessz6ból. 

2. Az önálló Gazdasági Népiskolák a leanynevelés 
lswlgálatában . 

A két tétel közül bárki bármelyik tétel kidolga• 
zására függetlenül is vállalkozhatik. 

l 
_A. pál~amunkák féloldalra géppel írva, tctszés

szenn!i terjedelemben jeligéveL Lezárt jeligés levél
ke kíséretében december 31-ig küldendök be Schill WE====================o:1 D J án os egyesüieti elnök igazgatóhoz, Mak6ra. 



A legjobb pályamunkák 1 OO·· 1 oo pcng(i juta
Lommal dljaztatnak. 

A második helyen ki>vetkezö munkát jegyzököny
vi elismcré.shen, a harmadik helyre sorozott mun
kák a hiráM bizottság clismeré.sében részesülnek. 

Az EgycsiiJ.ct dnökségc fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatra henyí1jtott munkákat a szcr-
1lÖk neve alatt hivatalos lapjában, a M~·zögazdasági 
Né,poktatás-ban ](•közi>ljc. 

A választmány behatúan foglalkozott a gazda
sági né_piskolák szakfclügycldi kérdésével és alapos 
megvitatás után a szakfelügyclösl-g munka- és hatás
körl-,nek messzebbmcnö kiépltése mcllett foglalt ál
lást l-s megbizta az elnökséget, hogy ez irányban a 
ké_rdés mindcn oldalát részletcsen megvilágító fclter
jesztl-,st tegyen a kultuszminisztériumhoz. 

. !l 

A vállisztmán y megvitatta hivatalos lapjának.· .n 
Mezögazdasági Népoktatás-nak ügyét is és olyan érte
Icmben határozott, hogy kölltségklmélés céljából a lap 
tt·rjedclmét a szcrkcsztö megitélése szcrinti mérték
hen mérsékelni kt-11 és időnként kettös számok kiadá
sával kell csiikkenteni a kiadásokat. 

l'l-nztáros jelentése során beterjesztette a jövö 
,~vi költsl-gvdést, mclyct a választmány kiadott a 
számvizsgáló bizottságnak, hogy vizsgálja meg és el
fogadásra ajánlja a ki>zgyüll-.snek. 

(;yülés után d. u. 5 órakor a választmány kül
diittsl-gileg tisztelgett Karafiáth J en6 kultuszminiszkr 
úrnál l-s kérte az önálló mezögazdasága népiskolák 
ügyé_nek fokozottabb támogatását. őnagyméltósága vá
űlaszában kifejezte, hogy az iskolák jelentöségét jól 
ismeri és a lehetőséghez képest a legmesszebbmcnö 
támogatására számlthatnak. 

H l R EK l 
A kiá/Jitás eredménye: ll. lll. IV. etiam. O.... díj 

Sok hozzátenni való az alábbi kimutatáshoz alig 
lehet. A számok minden ll,kesen szólásnál meggyő
zöbben beszélnek és igazolják iskolánk nagyszerű mun
kaeredmé,nyét. Nem kizárólagosan a kiálilló intúe
teknek, hanem az Oná/Jó Gazdasági Népiskolák intéz
ményének egyetemleges dícsérete is az olábbi sta
IJ.~zti:ka. 

A ki:álllt<) . intl-zeteknek a már megkapott jutal
rnakon kivül, rmég egy igen ,:rtékes kitüntetést kdl 
átadnunk lapunk útján: Dr. Petry Pál álllamtitkár
nak ünagyméltósága legteljesebb elismerését. ünagy
mé,ltósága a legnagyobb megelégedéssel nézte végig 
kiál1ftásunk anyagát, állatállumányát és az Egyesület 
munkásságáról, valamint az egyes kiállító intéwtek
röl meleg dismcrésscl nyilatkozott. 

Abonyi gazdasági Iskola l 2 
Ceglédi gazdasági iskola 4 2 4 l 
Csanádpalotai gazd. Iskola 2 
Csongrádi gazdaságiiskola l l l l 
Debreceni n. sz. gazd. ilkola l 
Fegyvemekl gazd. Iskola l 
Jászberényi gazd. ISkola l l 2 
K.-Félegyházl gazd .. Iskola l l l 
Makó! gazdasági Iskola l 
Szatymazl gazdasági Iskola 2 
Sz.-fehérvári gazdasági Iskola l 2 l 2 
Tóvárosi gazdasági Iskola 2 l 
Belle Lajos gazd. szaktanltó l l l 

összesen 13 13 9 8 

* Egy és féléves bonybádl üszővel nyerte! 
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GERGELY-FÉLE KOLUMBUS SZABADALMAZOTT 

KELTETÖ- ÉS NEVELÚGÉPEK 
LÁMPANáKOLI MELEGVIZFÜTÉSSEL, VALAMINT LÁMPA- ~ MELEGVIZFŰTÉSSEL 

SO, 100, 200, 300, 400, 600 és 800 tojáa beFogsdóképes-,,1922 és 1930 évi modelll - A gyakorlatban Fényesen 
séggel. Sok 11záz elismerölevél l bevált. Sok száz elismerölevél l 

To,láahozamra berendezett faJbaromfi tenyésztés 

Legjobb lojókból származó Fehér ameriksi leghorn
tyukok. Tenyésztojás és naposcsibe eladás. Csapó-

Fészek-ellenőrzés és törzskönyvezés. 
Az. állomány vérvizsgálat alapján Fehérhasmenés

mentes. 

GERGEL Y BÉLA 
VASUTI ÁLLOMÁS: 

BUDATÉTÉNY 
BUDAFOK MÁV. 

Ólak, baromfitenyésztési eszközök, 
er6takarmányok. 

Amerikai boxes-termelés!e berendezell méhészel 
Fajméz és csemege lépesméz. 

Válaszbélyeg ellenében díjtalan szakoklat1\s 

EZELOTT: KAPO LN A-UTCA 85. SZ. (PEST MEGYE) 

MOST ~~ra:.:t::~o~~."~ SÁNDOR-UTCA 3. SZÁM 

dlj 



Mult évi mez6gazdálkodáaunk- eredménye 
· · számok tükrében· 

a 

A Magyar Statisztikai Szem/e márciusi száma 
."igen érd~kes be~zá~olót nyújt ·az elmult 1931. év 
gazdasági eredmenye1ról.. Bár az 549 milliós beho
zatallal s1.emben 567 millió a kiviteli összeg, a mér
leg . ~ktivitá~ nem jelent javulást, amennyiben úgy 
a ktvltel, mmt a behozatal az clózó évihez: mérten lé
·uyegesen csökkent, úgyhogy az összforgaiom jófor-
mán fellnyire zsugorodott. . 
· ·. A f.!lsora:koztatott számoszlopokból a magyar mc
zögazdálkodás egyik igen-igen kedvezátlen esztende· 
jének sötét. képe rajzolódik elénk. 
· 1931 folyamán a. magyar mezögazdasági válság 
nemcsak, hogy nem enyhült, hanem még tovább fo
kozódott; aminek oka a terméshozam hanyatlásán ki
vül fóleg a mezc5gazdasági feStermékek áresésében kc
resendö. Kétségtelen, hogy az áresés még a termés
hozam ·csökkenésénél is súlyosabban érintette a mezó
gazdaságot. A gabonajegy árának az 1931-32. évre 
való felemelése , továbbá az állami vásárlások nem 
sokat segfte' ttek a nyomasztó helyzeten, mcrt az ipar. 
ci!'kek ~s ~ 'mez6gazdasági temékek · árnfvója között ·· 
mmdvégig ~gen nagy volt a diszparitás. A két árnivó 
között miltatkozó különbség jelzésére szolgál6 arráro/ló 
a:z egész éven át nagyon alacsonyan mozgott s a 
boletta értékét is számltásba véve, havonkint átlago
san 7 5.2 volt. Azonban a legmagasabb áll;ísa sem ha. 
ladta meg a 81-et. Az év második felében· az árak 
ugyn némileg emelkedtek, ekkor azon~n ·a . mezc5gaz. 
dasági termékek kivitele elé tornyosuló akadályok 
(tilalmak, kontingentálás stb.) nehezftették meg az 
értékesitési s különösen az állatárakat nyomták. 

A vetésterület megoszlása nem szenvedett lényc
gesebb változást. Csökkent a búza, rozs és a cukor
répa vetésterülete, a többi fáterményeké pedig 
emelkedett; legnagyobb mértékben a tengerié. A 
terméseredmén}'ek még az ellíz/J él'inél is rosszali
bak voltak. Legnagyobb arányban hanyatlott a zab. 
termés (25.7°/o). A rozs 23.7%-kal esett, mig az árpa 
~o.8•/o·kal maradt az e16zc5 évi mögött. A búzatermés 

•IS 14.08fo-os visszaesést szenvedett. Feltünö módon 
ha~yat~ott a burgonyatermés hozama (21.4".-o), jól
lehet a vetésterület emelkedett. A cukorrépa t~rmés
eredményének 33·90fo·os visszaesése a vetésterület lé
~yeges csö~enésével __ magyarázható. A termésátlagok 
c;saknem kivétel nélkul számottevc5 módon hanyatlot
tak. Az állat4Uomány az év folyamán a juhé kivl"!«.' 
vel eJ'IIdkedett. Az elózö évihez képest a sentésállo 
mányunk 1 SOJo·os növekedést én .cl. 

~á ~e~.l mutatnunk arra a. különösen figyelemre 
mélto korulményre, hogy a behozlllali oldmon az 
elmult évben is Németország szerepel a legmagasabb 
l~tellel, amennyiben i,p,616.ooo pengeSt fizettünk 
k1 áruért. Ezzel szemben mi mindösszc 68,37 t.ooö 
pengö értékü anyagut vittünk ki Nl'1Jietországba. Mezö. 
gazdáink bizonnyal jogos keserűséggel mérlegelik .ezt 
a feltüneSen aránytalan differenciát, különösen ha a 
közelmultban lezajlott drezdai botrányos álla;kiviteli 
~setre gondolnak, ·ahol állat:tinkat a világpiaci áron 
JÓval alul kellett elk6tyavetyélniök. Az utóbbi idc5ben 
különösen sok olyan intézkedést tesznek a német ille
tékes ható.ságok (állategé;;zségügyi stb.), melyekkcl 
megnehezftik {>S megbénltják a magyar mezógazda
~ bevit~~t. 
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A kivitelülik léflyegesef/ meglia/fU/ja ft belumtlttlt 
Ausztriával sz~·mbell. 69 millit'l behozatal mellctt 1 70 
milliót vittünk ki. Ugyancsak kedvező a ltelyzctünk 
Svájccal, Olaszországgal, Frollciaor.\zággol, Belgium·
mal, Nagy-Britanniávol, Svédországgal és Oörögor~ 
szággol szembefl. Tekintettel ·arra, hog-y ez ut{,hhi 
~Uiamokha irányulll kivitelünk túlnyom'í r(,szc éppen a 

· mezógazdaság tenndvénydböl tev6dik iJssz•·. célsz~·ríi 
volna a kivitelünknek ebben az irányban vall1 toníhhi 
intenzív mcgszervczése és fokozása, hogy ezáltal mcz<Í· 
gazdaságunk helyzctén könnyítsünk. 

Az elmult évben termésülik volt 
buzából 
rozsból 
árpából 
zabból 
tengeri l: öl 
burgonyáhól 
cukorrépáb61 
dohányból 

l<J.i 4 s.oao 
s.;os.ooo 
4-761.000 

1.<)~0.000 

15.177.000 

q.475.000 
<J.Ó(J2.000 

3.14.0000 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

,, 
A termésátlag általában jóval elalia marad az elözö évinek. 

Az állatállomány: 
szarvasmarha 1,814.000 drb. 
ló 865.000 .. 
sertés 2,715.000 .. 
juh 1,440.000 " 

Nagyipari 41'amok agrárvédelmi intézked~sl'i. 
,\ »Pl·l-sti Hirlap" t·gyik köz-elebbi számában hárú 

Szterényi József »Mezögazd11~ági po'itika Angliában" 
dm alatt párhuzamot \'On a maKyar buzaboletta meg· 
szünteté ·c, il1ctve visszafcjle,;zté·e és az aneol buza
termelés most életbd{p<'i. uj •·gyoldalu támogat:'lsa 
köziitt és rámutat, hogy Angliában közvetlen szuh
ven<"ionálási rcndszl'rt léptetlwk életiJC, ami Angli;í
ban a háboru 6ta az elsll c•l'l és érdekesnek 
mondja, hogy Angli:t l'nnél a huzatitmngatásn;íl sza
kasztott ugyanaazt a huzarend.sl(•rt kvei, mint M;i
gyarors:t.ág. -vagyi!> a malmoknak a fog-yasztásra át
hárltva a terhet visdni. E1. ugyanaz a lis-ztforgalmi 
adt1. ami nálunk van. Bármilyt•n érdekes· i~ ebben a 
kclrdoclsbt'n, mond'<• SztNt:nyi. az angol <'·s a magvar 

· Wa~Trárnnlitik:t t;~lálknzása. mégscm ez í-rd\·kclhct_.{Öc 
leg benniinket. Tény az, hogy a nagyipari Anglia 
is 1Wveti az agrárvédelmi politikát, melynek jeien
t6s része van az európai gazdaBági 'Válság felidé
zqében. li:rthetetlennek mondja, hogy ugyanezek az 
országok hangoztatják mindig - az igaz. hogy 
l'sak hangoztatják h"gy az agrárországok kiilön 
tá.mogatást clhá•fthatatlan. · -- ugyanakkor azonhan 
tnesszcmenc5 koTlá•ozó inté~kc~Msckct tc>znck emwk 
megakadályozására. Ha azonb;~n az a~rárors.zág ma
gáPak iparkodik ipart lt•rcmt<•ni. mindiv; azt a .SZI'Ill· 

rehá~yást -kapjuk. !win' cz a kihontakods veszcllyl'z· 
tet<'>)<'. · • 

Cs'!borsztlgban me.l(hosnabb!ti:\k a belfiSldl meziSga•
daslgl termé\'ek kötelezi vásfr14s4t. 

. . '!"ekil~te~t!•l arra. hogy a ml'zÖgazdaság terme
lt·•• es Pl~n válsága 1wm javult. han<'m t·llt•nkt·z,'í
~,''K. _ros•za~hmlott ... a kormány elhatározta az · Hl.W. 
apnhs IO·t'n kelt ton•ényn('k 19.~1 ( ?) dc<"cmbcr ll·ig 
~:aM m('.ghosszahhftás{tt, A tiin·ény értclm<'·hcl; a1. 
o_s•z.cs ~olhaté1sági iizPm1•k é< int<:zí-U',_ kötelPsck hPI· 
fold1 ~zarma1.ásu ml'zógazdas:íl.!i tPrmék<·k vá~árlá..;ára. 
A vonatk~zó iavn~latot már he is nyujtoth a kor
mány a torvényhozás !•It-. 
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FONTOS 
Terményszámadási okmányok. 

Mint ism•·retcs, iskolilink számadásánál ne;ncsak 
a pénztá~i t~·tclekct, de sok egyéb, igy a termény-, 
anyag- cs allatszámadási clkönyvcléscket is szüksé
ges, S1:Ít kell is részben okmányolni, hogy ezzel a 
tul.sulyban küzségi vagyondszámoláőoknál granusitásra 
meg- csak látszólagos okot sc adjunk és elszámolá
sunk hdyc~ségét igazoljuk. 

A terményszámadásban azoka a tételeket, ame· 
lyck valamely ainapióban szabályszcrü elkönyvclést 
~~~~·rt~k, okmányolni természetesen nem kell. lgr 
szukscgtelcn a vctöma)"rvakra, szcgödményckre, takar
mányozásr.•, morzsolás darálásra adott tételeket ok
mányolni, ,·agy az ör:ési vámról elismervényt kérni. 

Rendcs szám,•ezctésnél a cselédeknek kiadott min
den szolgáltatás, pl. készpénz, termény, tej, baromfi
részesedés is szegödménytáblázatba kerül és az át
,.e,·ö aláirásával nyer igazolást. Az itteni külön ok· 
mányolások tehát fclt•slcgcsck. 

De szüksl·gcs a kök,.iinkért, vagy adott. a l·sép
lógép, aratók, vagy részesmunkásoknak, örzés, pász. 
.tor és legelőbérbe kiadott, esetleges csere 'folytán 
előforduló tételt•kct már szahályszcrü elismervénnyel 
igazolni. · i : 

Jótékonysági, vagy vizsgákra adott tételek szin
h:n okmányolan•h'>k. Háziipari, háztartási tanfolya
mokra adott term,:ny ,:s .. gyéh érékeket U!,'yancsak 
clszámoljak, th: kimutatá,sal igazoljuk, mcn ezek, 

:It 

mint átengedésck, a jövedelmi mérlegben is szere
pelnek. A község, mint iskolafenntart6 részére, vagy 
a tanuJók jutalmazására kiadott fa. c.semete, vagy bár
minemü tétel ugyancsak okmányolandó. Az okmánya· 
lásra egyszcrü elismervény, vagy kimutatás, melyet az 
érdekeltek aláirnak, e!egendö. 

Nagyobb állatok elhullását, tömegesebb apró ál
lat pusztulását az állatorvos bizonyítványával kell 

· okmányolni. 
Az anyagszámolásnál elkönyvelést ny.rt bevételi 

tételek, a kereskedők számlája- és nyugtájával, a 
pénztári dszámo'ásnál nyernek okmányolást. A pon
tos hivatkozások feltüntetésével pedig kapcsolatot ta· 
Jálnak a vonatkozó számadá;okkal. Igy tehát külön 
okmányolás nincs. A kiadásoknál is csak a nagyobb 
tételeket, pl. valamely építkezés anyagainak elhasz
nálását kell már a pontos leltári ada•o~< miatt is 
külön okmányolni. 

Az okmányolás, mint a fentiekból látható, elég 
gyakran előfordulható eset és ezért azokra gondot is 
fordítsunk, anélkül, hogy tulzásha vigyük azokat. A 
termény-, anyag· és állatszámadás okmányaira is ter· 
mészetesen rávezetjük a vonatkozó S!ámlalap és an
nak tételszámá•, a1áirásunkkal ellenjegyeztetjük, az el
könyvclések teljesítését rendszeresen csoportosítva, az 
okmányokat számadásainkhoz becsatoljuk. 

A gazdasági munkanapló. 
Az iskulai gazdaság napi eseményeinek megrogzi· 

tése és a Jeggyakrabban előforduló' fontosabb feljegy· 
zések eszkö7léséno a munkanapló szolgál, mely egy 
egész é,·rc e!,'ybckötött füzet. 

A gazdasági munkanaplót rendszerint a felelós 
terményszámadó ven-ti. • beírások na?közben az eló
fordulás idejében j<·gyzendök be, este pedig általá
nosan hl'fc.iezést nyernek. Több napra · szóló . vissza· 
mcnóleges kitöltés szabálytalan.' Akadályoztatás cse
tén a nap16 adatait az ügyeletes tanerö. tölti ki. Az 
igazgató hetenként l!'·ga!áhb egyszer a naplót átnézi 
;:s a •>Vasárnap<• ravaton aláírja. · 

Ezen általános szabályokon kivül a munkanapló 
\'t·z•·tésére nézve, annak rovatai sorrendjében az alábbi 
t:íjékoztatást adhatjuk. 
. A heti teendők elöjegyzése, a .'~yakorl6területek 
"ezclőinek megbeszélése, a napi munkák teljesitése 
pedig az ezek alapján kliadott iga~:gat6i rendelkezések 
szcrint tönénik. Leghelyesebb a részletes rendelke· 
zést már elótte való nap, vagy aznap kora reggel 
tcljcsitcni. Az esetleg elóforduló változásokat. a ··Heti 
eiiJiegyzés'< rovatában utólagosan módositani nem 
kell, még az csetber\ scm, ha a tcrvezett munkálatok 
azon a héten cl scm végeztettek volna. 

Miután forilus érdek füz6dik ahhoz, hogy az idö· 
járási adatok is níegörökittessenek, minden. iskola, ..;.. 
amennyiben nem lehetne a Meteorológiai'intézet heiyi 
fig-yclójc, - - kötele!$ hömérót és csapadékméröt be
·szerezni és a napi maximum és mhrimum hömérsékle
tet, az esetleges csapadékot, va~nt a szél, vihar, 
havazás, s~b-re VQTiatk:ozó fontoSabb ·adatokat felje· 
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gyeztetni. Megfigyeléseknél az ilkolai növendékek be
, vonása tanügyi célból szintén kivánatos. 

CseMd~k .csak a gazdaság állandó sz-olgálatában 
.levó alkalmazott, mint kocsis, béres, kertmunkás vc
endó fel. lsko!aszol.ga, takaritónó, ki a tanüg-y, nem 
pedig a ga!daság szolgá'atában áll, a napló nyilván
tartásáb61 kihagyandó. Napszámosok létszámáról min
den férfi, r.ó, avagy gye•m'k munkás cg)üeeöcn ve
endó fel, kik a külön vezetett napszámjegyzékben 
névleg is szcrepelnek. Itt gond fordítandó azonban 
arra, hogy ezek össznapszáma, amit tényleges mun
kában töltöttek el., legyen beírva és a darab napok 
egészekr.ek ne vétessenek. Ha pl. 6 napszámos közül 
délben ketten távoztak, akkor a munkások aznapi tel· 
jesitménye cEak 5 napnak vehctö. 

Tanulók ,ha a szemlélcti, vagy rövidebb ideig 
tartó gyakorlati okta!ásban vesznek részt, a munka
n~plóba nem irandók be, mert a tanítással kapcso
latos bejegyzésekre a kü!ön és osztályonként vezetett 
haladási napló szolgál. Tanulólétszám csak az eset· 
ben jön a munkanaplóba bejegyzésre, ha valamely 
osztály aznap lega!ább egy órát meghaladó munkát 
végzett. Ez esetben a tanulólétszám után az óra mcny
nyisége is bejegyzendö. Pl. 23: 2.. 23 tanuló kl-t 
órán át. 

Ha valamely iskolai növendék napszámosul al
kalmaztatott, akkor ez nem a tanulólétszámba, dc 
természetesen a napszámosok közé vccndó. 

Szalanányos munkások megkülönböztctendc5k a 
részesmunkásoktól. Arokásás, vagy földforgatás ren
desen szakmánymunka. Aratók, kapások, d >háayo>ok: 
részesek. Csak a szakmányosok munkanapja jcgyzcndó 
fel, részes munkásoké clhagyandó. 

))Kézimllnkll({ rovatban a teljesitett munkálatok rii
vid fdsorolása szükséges, a munka helyéJwk mel-{je
lölésével. Nem elég tehát ))kapálás, kas!álás' hcirása, 
de a konyhakert, a sze516 Il. tábla kapálása, a lucema, 
a rét, stb. kaszálása, lll. tábla szántása jcgyzendö be. 

A gazdálkodás rendcs mencte megkivánja az ál
landó felügyeletet L'S ellenc5rzést. A naponként esz
közölt eladások, a napi takarmányozás, abrakolás, 
állatok, istállók tisztogatásának, a fejés, a baromfi
gondozás, a cseléd és egyéb munkások cllcnÖrt.ésénck, 
munkába állitásának és irányitásának, stb. szükséges
ségc megköveteli, hogy a tancrök valamelyike c cél· 
ból· ügyeletes szolgálatot vl-gczzen. Az ügyeletes tan
eró neve a naplóba naponként hcjegyzendö, hog-y 
az esetleges fclc'össég bármely napról visszamcnúlt·g 
is megállapitható legyt·n. 

Az ügyeletessfg mikl-nt valÍl felosztása és az 
~eletes teendőirc nézve a tans7.!·mélyzet rendcs ér
tekezlete keretében, az igazgató javaslata alapján :U
Iapodik meg s erröl s1abályszerü jcgyzókön}"\·ct vesz 
fel. A megállapodás a helyi viszony•ik figyelembe
vételével, a gyakorlóterület nagysága, tagoltsága, a 
munkálatok szorgo:;ságátm mértcn változik. A tansze
mélyzet minden tagja köteles ügyeletes swlgálatut 
teljesíteni, ebbeli esetleges akadályoztatása csetén az 

Birtleüsek et 
felvesz 

a Jrtatlóhlvatal 
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igazgatónak clöt.et~·s houájáruli1s:ival, hclycth:sröl kellr:í 
idöben az illetü kötdcs gondoskodni. 

Rendcs körülménvek kiiziitt egy ügyeletes eL·
gcndö. Ha azonban ~z iskolának .több helyen van 
gyakorlóterülete, vagy munkásai tübh, t:holabhi lu·
lycn dolgo,znak, az esdrc az iga~.gató külön á:mcneti 
ügyeletes szoll-{álatnt is Jartozik beállitani. Ez cset
ben két ügycictes neve kerül az illető nll·atba. .·\1. 
ügyeletes szolgá•at tcrjedhet egy hétre, esetleg csak 
napokra. \'annak iskolák, hol a rcgl-{cli és esti Ü).(yc
lctcsséget más-más tanerő látja cl. Ez esdben az 
iigyd<•tes rovatba el~önek a reggeli, másodiknak az 
esti iigydet<•s neve jegyzendő be. 

Az igasfol-{atoknál a teljesitett munka este irand•í 
be. Ha ez töbhft·lt· is volt, a d·gzcll munka félnapi 
részktczést kap. :Xt•gycd napnál kt·\·escbh idü bejegy
zésc azonban már nem fontos. 

A lényegcsebb ada:ol-: feljegyzl-séül a ''h'IO'Zelc:k« 
rovata szoJgál. Itt kiilünáll<\an Jürtt'·nik a niin'ny
tnmclés. állattenyésztés {,; ;1 kertészeire vonatkozó 
változások és est·m~nyek lll·irása, azért réslic:ct.éséw 
!-{Ond fordítandó. E jegyzetek a nap eseml-nycit örü
kilik meg. Ha valamelyik napon a gazdálkodás egyes 
ágaiban fdjegyzésrc mélttí ,·áholóÍ~, vagy mcgfigp:
lt'·s JH'In \·oh, annak rm·a•a lt:nnt'·szdescn üresen ha
gyandó. 

A fdhasznált munkaerök összcfoglal<> kimutatása 
a »Vasárnap« rovatára esik. Ennek kitöltése a nap
számjt•gyzék adataival egyezően és utÍllagosan Ji.ir
ténik. 

Fentiekhűl lálhah"•. hogy a munkan<\)>ló figyelemre 
méhtí nayMt k•'pt·z iskoláknál, ez a tulajdonképeni 
hü tükre a gazdaság •'vi munkájának, az{rt szabidy
szaü \·czctt'·sút· fokozuti gondot fordítsunk. 

Az egész életben hű barát a 

SI ll GER 
VARRÓGÉP 

Alacsony havi részletek. 
Kedvező Fizetési Feltételek. 

• 

Fióküzlet az ország mln
den nagyobb városaiban! 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK l 
:\1. kir. ,·allá•· é' közoktatásiigyi minisztcrt61. 

~X.;H r ''JJ2. szám. 
..\ m. kir. vall;is- é' közoktat;ísügyi minisztcr· lloros 

\lih;íly nwgöhcr(.nyi ga,<lasá~:i s7.aktanh6t a kőröstarcsai 
;·,n;íiJI, ga7.<la-.í~:i n{·pi,kol;ího7. ;íthelyeztc é, cgylwn őt at. 
igazgatt'•i tPt·rul•\k t·lhit:í.-.:'n·al nwghízta. 

llrul:qw-t, t•JJ2. ét i fclmr;ír· ho', tR-án. 

A minisztcr hel) <'It: 

Dr. Petri PAl s .k. 
:íllamtitl,ár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1200/1932. ein. számú rendelete 

az állami és más hatóságoknál tényleges szalgálat
ban álló tisztviselők mellék,;árand6ságainak szabá
lyozása tárgyában kiadott 1932. évi 1700/ M. E. 

sz. kormányrendelet végrehajtása iránt. 
J. 

Valamenn)i a'árendelt ha:6ságnak, hlia'a~nak és intézetnek. 
..\ m. kir. rnini,,t<-riurn I'JJ2. hi tioo. 1\1. E. s7.. 

n·n<lr·ktr·, nwly a Jlu<lapr•,ri Kii7.liin)' lf)J2. éd m;írriu' he'• 
IX·i sz:ím:Í1Jan jt·knt nwg. a mini...,ztc-rtancí.csnak az JIJ]2. 

,~\i moirc-ith hr'1 J(,.;in tartott ülc~ ... {olH'n ho~:oH hat:í.rozata 
:d:1pj;ír1. a kii\ ('tkczÜkt'l n·ndt·~i el: 

I. ~-
.-\ jr·l<'n n•nr)P)t•t l'at;ilya al;í tartowak: 
a, az ;í.llarnn;'ll, 
h; at. ;íllarnt·;"utakn;íl. at. ;'ollarni , ... , .. a•·r<]. (., g{op

;.!.y:írakn:íl l•-. íl7. ;íllami h:íny;í-.zatn:'it, 
,. a F('h·;íro ... i Kijzmunk;ík Tan;ÍI"-.;Ín:íl. 
ri; a korm;iny ke7.eJt<,,. 1·agy r•ll•·nórzé,,. alatt álli• 

;,)apokn;il, kiizalapokniLI és köza1apÍI\ ;Ínyoknál, 
r·) ~' l Jr,7.<Ígo' Gazd~'ági i\funká'J"'nt.t(Lrnál, ar Or

'I<ÍJ.:•" T;írsatlalomhiztosftcj lntézl'tnél és a :\'lag;ínalkal· 
ma;~uttak BiJ:to"-.h·, lnté1.eténél, 

tt~nylf'gc-. ..,zolg:i'atban állt) ti-.ztd-.clók, 
todhh;í a hom·{:dségnek, a folyamórségnek, a t·oí'm

iir,•'J.:III'k é' a .-"·ntl6rségnek tr'nylcg<'s szolgálath~n ;íllc'> 
rango"-l.t:ílyha ... orolt ha\'idíja.,.ai, 

l'alamint at. ;íllam ré,t.ér-{,] fizetéskieg(oszítésbrn ré
''"'iilri nrm :íllami tan'l.l'tnr'l) Z<'lll<'k ténylt•ges S7.olg:ílat
\,an ;íll !•tagjai. 

Minden mczógllzdll•agi szukoklulónak, szak
Innilónak é11 gazdának nélkülözhelellen 

POLÓNYIMANÓ 
kivAló gyakorlilii sznkmunkája : 

.. A magyar parlagi baromfi vádalma .. 
éH 

.. Baromfinamasitás elmélatban ás gyakorlatban" 
Ára szaktnnilóknak és e lapra hivnlkozóknak 6 P helyell 
4.50 P és még ezen kivül ingyen mellékletkénl kapják 
Molnér Pál: .H01ryan lehet a tyuktenyéaztés a falu 
életének könnylt6Je ?• cimü könyvel is. - Megrendel hete~ 
a Magynr Parl11gi Baromliakal Nemesilók Országos Szindi-

kétusánél: Budapest 72. Postafiók 22. 

2. §. 
( 1) A 7. L §.-ban felsorolt személ)·ek rPndszeres illt"t

ményekct csak a saját hat<'>ságuktól (intézményüktt'll) k'Lp• . 
hatnak. , ·. 

(2) A7. L ~-han felsorolt személ)·ek -- a fizr,té~·n: 
,<, lakáspén7.en (lakbéren), l'alamint a J. §. (2) b~k~do\;-. 
"'b<'n felsorolt. járandóságokon felül - mellékjár.andó~á.-.: 
g;okat csak kivételesen és csak olyan !'setben kaplf~tn.!W<,_ 
ha a munkakürnek különös felkészültséget igénylő, t·agy 
f t'lt'lőssl,ggel, vagy rendkivül terhes t'lfoglaltsággal járl> 
t·olta a melll-kjárandc'.sághan va],; rést.esítést indokoltt:í 

J. §. 

( 1 j Az r. §.-ban felsorolt személy~k a fizetés<:"n és 
lakáspénzen (lakbéren), valamint az alábbi (2) hekezdfsb<cn 
fl"lsorolt j:írandóságokon felül, akár saját hatós~uktríl 
(intt'zményüktt'll), ;rkár más hatóságt{•l (int~zménytő), ,-agy· 
'" alfthbi r.. és 7· ~-okban emllteu üzemektől, ,-állalatokttil 
'th., l<'gft'ljehb olyan, ak:ír álland<'•an, akár esetenkint bár
milyrn címen kapott mellékjárand6ságokban (sumélyi, 
mükiidési, \'agy bármilyen más elnevezésü p6tlék. pótd·íj' 
1·agy korpt'>ttll!, ti•itele:dlj, munkad ?j vagy munkaátalány, 
;r·lcnlt<ti díj, ülésdíj, órad ?j,· bármilyen elnev!'zésü ·üzemi 
1·agy h;ís jutalék vagy rr'S7.ese;lé<, vagy dljazás, pútilll'~
ml-ny, h;írrnilyen nem terhrs ;í:alány vagy \·áltság, jutalom;·· 
"'gl-ly stb.)részesülhetnt·k, amdyeknek egy é,-; összeg·,,' 
•·gyiittvét·e nrni haladja ~g az so~:o•át annak a7. ö10zeg· 
nek, amel r az illet6t az 1931. ét·i szeptl'mhrr ·hil l·t' • 
clútt éri' ényben volt jogszabályok szcrint fiulés ·é; lak:ís
pénz (lakbér) eimén egy r'vre együth·é\-e megi11et . 

(2) A mellékjárandf>Ságok számításánál a kÖI'<'fkt•
zők maradnak figyelmen kh·ül: az országgyülés valamelyik 
házától kapott járandt'•ság, a készpénzfizetés egy · rész<'· 
helyett intézményszerüen kapott természt•tbeni c-saládi pt>l· 
lék, a hadi pótlék, a hadirokkant-járadék, az iskola• 
igazgatói pótlék, az egyetem iés főiskolai tanári pótlék, 
az I9Jo:XXVJ. tön·énycikk alapján engedélyezett pt'>tdíj 
(os korpt\tdlj, az 19JO:XLIII. törvénycikk alapján eng<'d'é
XIyezett blrt\i képesítési pótl~k, az 1931. évi 330:>. !\f. E. 
S7.ámú rendelettel engedélyezett személyi p-ótlék, a tandíj
jutalék, a vizsgadíj, a szigorlati díj, a tettenérési juta
lék, a hil'atalos kiküldet~sek alkalmával járó illetmény ek .. 
t<s az azokat helyettesítő átalányok, a kifejezetten terhes 
:ítal:ínyok, ideérh·c a köztekedési s!'gélyt is, \'alamint a 
hetegség, maláJeset vagy súlyos anyagi hatású má• est'· 
mény folytán nyujtott segély. 

(3) Az ( 1) bekezb~sden emlitett lakáspénzként (lak
hérként) - tekintet nélkül az illető álttal é\·ezett akás< 
pénzre ( lakbérre) - az I. lakáspénzosztály szerint járr1 : 
magasabb összegü lak:íspénzt (lakbért) kell számításba. 
venni . · 

(4) Az állami tiszh·iselőknél é's a rangosztályba so· 
rozott havidljasoknál,. továbbá az állami üzemek tiszt· 
viselóinél a rninisztertanács, a többieknél az illét6kenk 
lcgfe],óbb hatósága, egyeseknek, akik hivatali tevék('ny
ségük<'t rendkivüli rnértékben megaaladó különös ért•'· 
kes szolgálatokat teljPsítettek, kivételcsen megengedh('ti, 
hogy a számltásba veendő mellékjárandóságoknak egy 
év iegyüttes összege az ( 1) hektzdésben meghatámi.ott 
so•,o-ot meghaladha.ssa. 

4·§. 
(1) A :J. § (1) bekezdésében emlitett· m('ll~kj,ran

dóságokat együttesen kell kiszámltani akkor is, ha külön· 
hi;zl\ elmeken alapulnak • , 

(2) A mellékjárandóságat mindenkor költs~gvetési 
évlftlkint kell üsszegezni és a tényleg betöltiitt állásaalt;.. 



f\Zet~s (havidljJ ~5 lakásju~_nz (lakbér) egy~vi együttes 
ö"sszeg~n,e~ a. 3· §·bal);- ~~at~rozott százalékával kell 
eJybe.ve\.m. . ·· · 

(J) A· 3· § '(i) bekezdésében emlitett mellékjárandél· 
ságokat hivatálból" kell ·nyilvántartani. 

(4) Mellékjárandóságokat minden költségvetési év· 
ben csak addig szabad kifizetni, amig azoknak együttes 
összege a 3·§. (t), illetőleg (4) bekezdése szerint meg: 
állapltott mértéket el nem éri. Ezenilii a mellékjárandó; 
ságok további kifizetését be kell szüntetni. Ha azonban a 
költségvetési ~v folyamán az illető személynek a meilék
járandóságolo megengedett mértékére iránytadó illetmé
nyei ··növekedtek, a mellékjárandóságokat az li j illetmé· 
nyeknek megfelelő mértékig ismét utalványozni lehl't. 

5· § 
(t) Ha az 1. §-ban felsorolt személy nem a saj{Lt 

hatósága (intézménye), hanem bármely más hatóság (in
tézménye) részére végez olyan munkát (szakvélemény. 
intézmények szakszerü ellerórzése, épltkezés, mérnöki vagy 
jogi tanácsok vagy tennivalók, bizottságokban vagy taná
csokban való részvétel stb.), amely munka nem folyik a 
hivatalával járó kötelességből, az ezért a munkáért a más 
htó.ság (intézmény) r~széról megállapított állandé> vagy 
eseten~inti dljazást (tiszteletdljat, kárpótlást, munkad ?j at 
stb.) az illető szeméynek egllfelsóbb hat<'>sága által meg
jelölendő postatakarékpénztári számlára (nem állami ha· 
tóságml,l vagy. intézm~nynél a megjelölendő pénztárba) kell 
befizetni és egyidejüleg erről am emlitett Jegfelsöbb ható
ságo!, a dija~s jogclmének, a költségvetési évre jár<'> 
összegéllek és· esedékességi i:lópontjának megjelölésével 
értesiteni kell. 

. (z) Az (t) bekezdthben fo,·altak nem ,·ona•.koznak 
a szerzói tiszteletdljakra és a pályadljakra. 

(3) Az ( 1) bekezdésben emlitett pnslatakarékpénz· 
tári számlára ( pénztárba) kell befizetni a J. § ( 1) be kez· 
désében emlitett olyan járandóságokat is, amelyeket az 
1. §-ban felsorolt személyek a magánosok érdekében telje
•ltett hivatalos mükiidésükért a magánosok áltak berizf'!Pit 
dljakból kapnak. 

6. §. 

( 1) Az 1. §-ban felsorolt személyek nem vehetnek 
részt nyerészkedésre irányuló '·állalatnak (részvénytársa
ságnak, szövetkezetnek, kolátolt felelósségü részvénytársa
ságnak stb.) alapitásában vagy igazgatásában, ilyen válla· 
latnál nem viselhetnek elnöki igazgatói vagy ügyvezetói 
tisztet,. igazgatósági; válaszimányi vagy felügyelőbizottsági 
tagságot. ·· 

(z) Az (1) bekezdésben emlitett tilalom nl'm vonat
kozik: 

a) azokra a vállalatokra, amelyek tekintetében tiir· 
vény szabja meg, hogy azoknál vaL1mely tisztség<'! az 1. 

§ alá ·eső safemély viseljen; 

A szeghalmi 
Önáll6 Gazdasági 

Nép Iskola 
állami ellen6rzé1 alatt álló é1 liBrani611 fehérhaamené•· 
me11 tubercul6zl.mentea ,.,....._,.., .. P_•· 
···- ................. él drh• .... ndl ....... ... IWil é1 lkellel6 IDJáok laveszi 

uálllláua el6je11yezhel6k 

A n•~ c1ibék darabja márciu• vé11éi11 . . 10 IHI.,, 
• w • • márelul ul6n • . . 40 IIINr. 

A kellelll lojások ára a ezethelmi mindenkori piaci 
' · • · lojáwr má1fél•zereee. 

b) azokra a vállatokra, amelyeknek összes részvé· 
nyei vagy üzletrészei az 1. §-ban felsorolt hatóságok (in
tézmények) törvényhatóságok, megyei városok vagy kiiz
•égek birtokaban vannak; 

c) az Orozágos Központi Hi:elszüvetkezet tagjai sorá· 
ba tartozó azon Hitelszövetkezetekrc, tovább:í a »Hangya« 
Termelő, f:.rtékeshó és 1.-ogyasztási Szövt>tkczPI, a Ma· 
gyar Gazdaszövetség Sziivetk<'zNi Központjába tartozó 
azokra a szövetkezetekrt>, amt>lyckm•k sz<'kht•lyc ki;- vagy 
nagyközségben van; 

d) a kifejezetten tisztviselői szövctkezctekrc, vala· 
mint a ,Magyar Tisztviselók Takarékpénztára részvénytár-:1· 
~ágra. 

j. ll· 
Amennyiben kö1.érdckböl sziikségt•s a r,. li (t) be· 

kl'zdésben emllt<'tt ,·alamt·ly ,·;\llalatol az 1. § al'! t•sö 
személy által irányhtatni, tan{trsnkkal t•l:áttatni, vagy cllt·n· 
őriztetni, a miniszter -· a minisztcrtanáes hnzzáiáruhi· 
sával ·-- a vállalathoz kornuínybiztnst, minisztcri biz· 
tost, szakértőt, vagy tanácsadélt küldht•t ki, anwnnviht•n 
l'rre a házszabályok ,·agy nwg:illap01l:ísok múdut .nyUJ· 
ta nak. 

(2) A kormánybiztosnak, miniszwri hiztosnak,.szak•· 
(2) A kormánybiztosnak, minisztPri biztosnak. szak· 

értönek ·vag)' ·tanácsadónak a vállalatot tcrheló díja zá· 
sát az illetékes miniszter állapltja nl('g. 

(3) Az 1. §-ban felsorolt személyek a r,. ~ l t; he· 
kezdéseben foglalt tilalom alá nem csö üz .. mnél, nílla.· 
latnál, szövetkezetnél, részvénytársaságnál, kiizintézetnél. 
intézetnél, közmünél, gazdaságnál, alapnál és egvesü;etnéi 
igazgatósági, választmányi mgy felügyelóbizotts;ígi tagsági 
vagy bármilyt·n m:ís :íll:íst vagy megbízat:íst csak leg· 
ft•lsóbb hatóságuk t•:ót.ett·s •·ng<·<lt'ly•· alapj:ín vál:alhatnak 
•'s csak a legtPis<"lbh hatúságuk ei<Ít.<•tcs l'ngcdély<' alap· 
Ján részt•siilht·tnc-k azokti>l b:írmily•·n díjaz:ísl>an. Ezt a 
dijazá~t abban az esetben, ha az 1. !l-han felsorolt; hah\· 
ság (mtézmény) az üzem, vállalat sth. tt'\kéjéhez olv:m 
módon járul hozzá, hog)' a hozzájárulás után osztalékra 
van igénye, ,·agy minden ellenszolgáltat:ís nélküi bizonyos 
segélyt, vagy évi támogatást \'agy visszafizetendő kiil· 
t·sönt ad, az 1932. üzleti évtől kl'zdóclti hatállyal az ill•·· 
tékes miniszter állapltja m'e',g'.· 

(4) Az elózó bekt'zd<'sek est'tébt'n az 1. ~-ban J"eJ. 
sorolt személyek részén· bármilyt>n dnem, akár állan· 
dóan, akár esetenkint jár<'> dijazást az illető üzem, válla· 
lat stb. köteles es<'d<'kességekor a dijazásra jogosultnak 
legfelsöbb hatósága által megjelti:endó postatakarékpénztári 
számlára (nem állami hatóságnál vagy intézmt'nynél a meg· 
jeliil<'ndó pénztárba) b<' fizetni s t•rről egyidejül<'g az emli. 
tl'tt legfelsöbb hat<'>ságot a dijazás jogdmének, a költség
\'etési évre jár<'> összegének és "'"dékt'ss4gi időpontjának 
ml'gjelölésévt'l értesitcni. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendl'lk.,zést•k 
állanak a 6. § ( 1) bekezdése alá eső üzemeknék, válla.· 
latoknál stb. az ott f•·l nem sornit állás vagy meg· 
bizatás vállalására és annak dijazására is. Azonban a leg
felsöbb hatóság rngedély adhat a dijazá< közvl.'tlt'n fizP.· 
tést'rc- is. 

K !i. 
Az . t. § alá eső személyt•k legfelsőbb hah)sága m~g. 

enifedhet1, hogy társasházak vagy öriiklak:ísok létt•sht.'s" 
cél]áb(>l alaku~~ sziivetkezet, részvénytársaság vagy korlá· 
tolt felelóssé~u társaság al~phásában vagy igazgat:í-áhan 
~észtvegyen, dlt'lóleg, hogy dyen szövetkezetnél sth. elnöki 
t~azgat~i vagy_ ügyvezetói tiszte•!, igazgatt'JSági vagy ft•l: 
ugyelóbtzottságt tagságot vállaljon, ha a szö\·etkt•zt•t sth 
mükiid<'sr hivatali állásával "'mmint•mii ,·onatkozásl;an ~in: 
(·sen. 

'). §. 

1 1) Az 5· §·nak (t) és 13), valamint a 7. ~-nak 
(4) lwkl'zdése szl'rint postatakaréki számlára (p<'nztárba) 



Ilefizetett öss;;ege errlll a számlár61 (pénztárb61) kell 
az l. !l alá esll személy reszére szabályszerű utalványrefl' 
clt·lettel utalványozni. 

(2) Az_;. !l-nak (t), valamint a 7· ~-nak (4) be· 
kezdése szennt postatakarékpénztári számlára (pénztár· 
ha) hrfizett•tt üsszl'g felett a legfl'lsllhh hat6ság szaba
clon rendelkezhetik annyiban, hogy ;mnak a sumélynek, 
''kinek részére az ii-szl'get tulajdonképen hefizették, a he· 
i'izt•tl-si üsszl'ghól keveS<·hhet utalv;ínyozhat. Ehhl'n a-. 
"'elhl'n a legfelsllhh hal<'.s{tg a maradványiisszl'get jllla· 
lom vagy segély fcjl-hl'n az 1. !l alá I'SÓ m;ís személy 
l"f=~oozre ut:~),·;.í.nyc,zhatja. 

10. ~-

(l) A jelen rendelet kihirdetése után hívatalhól ha
laM·ktalanul egyénenkinti kimutatási kell készíteni az 1931. 
c',·i július h6 l-tól az 1932. évi március h6 végéig ki· 
fiz<'lf'lt azokr{, J a j;írand6ságokr61, amelyf'k a J. !l ( 1) 
hf'kezdése alá cstwk .. \ kimutat;bokhan fcltüntetl'tt mc·l
J(okj;irand6ságok tekintetéhen már a folyó kültség,·ctési év
hl'n is a 4· !í .4' bekezdése értelméhen kelL elj;írni. 

( 1) lz l 1 J lll' kezdésben említett m..Jlékjárand6ságok 
nwg;íllapíthat;í"' c{•)j;ih<'>l az 1. !* alá esll minden sze
mély köteles lt·gkésóhh az I<)J2. évi március hC. 31-r-i;; 
i'f'i<'ttes hal<'"ágának íráshan hcjelt·nteni mindazokat a mcl
J(okj;irandú,;igokat, amelyeket az ( 1 i bekezdésben •·mH-
1<'11 iclötarlam alatt nem a saj;ít hat<>S;ígát<'>l<intézményé- . 
tc~l kapott. 

ll. *· 
:\lindt·n olyan, a jelen redelet kihirdetése után fenn

;íllc'o liszts{ogl't, meghízat;Ísl, vagy egyéb jogviszony!, amely 
amely a jelen rt•ml<'i<·l r, -8 ~-ai alá !'sik, az 1. ü-han 
t~lsorolt szl'mÍ'iyf'k kii:dc•sl'k szolg;i'ali úton legfőbb ható
,;íguknak lt•gké~<';hh az ICJJ2. t~\'i llli.Í.rcius h(, 1-éig he· 
jc·ll'nlc•ni. A lc-gfc·lsc~hh hatús{tg a jden rendf'l<·t rt•ndt•l
kc•zÍ's<•ilwz képc·st vagy c•ng .. délyt ad a tisztség, nwghí
!.iWÍs vagy cgyéh jogviszony fenntartására, ,-agy annak 
azonnali nwgs:t.üntctl-!-iérc ad \lta!-~Ítást. 

Csáthy Ferenc 
Egyelemi K6nyvkereakedéa és Irodalmi V 611alat Rt. 
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kiadásában 

1932Januárhavában 
megJelenik 

BAKOSS LÁSZLÓ 
aazdaa61JI akadémiai rend. lan6r 

·Gazdasági Baromfitenyésztés 
má•odlk b6vltett kiadá•• 

nagy ao.;... alakba", mlntegy 
SOO oldalon, k6zel 200 u6veg• 

klztl 6• 32 ••lne• ábrával. mely 
enn •••kmában a Jelenkor mlnden 

haladását fel61ell, Magyarorallág leg• 
elterJedtebb ••akmunkáJa 6• mlnd• 

teny6•1d6nek n61k016zhetetlen ••g6dk6nyve 

A könyv bolti ára kb. 14 aranypen1ö lesz 

12. §. 

A jelen rendelet a nyegdíjas tisztvis-elllkre, · a rang
osztályba sorozott nyugállományu havidíjasokra és a qem 
állami tanszemélyzetnek nyugdíjazott tagjaira nem tf'rjl'd 
ki. 

lJ. §. 

A megyei é> városi törvényhatóságoknál, a megyei 
,·árosoknál és községekn..!l (ideértve a törvényhatósági 
tnl'gyei városi és községi üzcmeket, vállalatokat, intézmé
nyeket, intézeteket sth. is) t<H'ábbá a törvényhatósági köz
út ialapoknál és a nem állami közkórházaknál tényleges 
;zolgálatban álló tisztvisellik mellékjárandóságait , külön 
; zolgála t han áll ó.tisztviselllk meilékjá.randóságait, kü1ön · 
rcnkelet<·k fogják szabályozni. 

'4· §. 
( 1) E rendelet életheléptetésével az állami és az á.l

lam,·asúti tisztvisellik és egy~h alkalmazottak állásá.,·al 
iissze nem férll foglalkozásról széoló 7-421-1923. V. E. 
számú rendelet az 1. §-han elsoroit" személyekre néz\·e h:L
tályát veszti . 

(2) .-\ köztisztvisel/Ikre a hivatali állásukkallösszefér, 
hcll•tlen fo&lalkozások tekintetében irányadó jogszabályok 

külüniisen az itélllbírákra, a kir. ügyészekre és a ibíró
s;igi hh·atalnokokra a birói hatalom gyakorlásárcíl szóló 
1X69:1\'. t.-c. 12. ~-a - érintetlenül maradnak. 

15'· §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe, vég-_ 

rrhajt;is;írcíl tárcájuk körében az egyes miniszterek és a· 
1<-gfóhh állami '?.ámvevllszék elnöke gondoskodnak. 

\lhil Címeelet azzal értesítem, hogy a most idézett 

rcndf'lf't 10. és 11 -!l-aiban elrendelt bejelentések mectételf' 
s azoknak a szabályszerű szolgálati úton hozzám \'alcí jutta
t;ísa iránt haladéktalanul intézkedjék. 

Az egyt<ni hejl'lcnté•eknek az aláhhi adatnkat kf'll 
tartalmazniok. 

J. né,· és· állomáshely, 
2. állás (fizetési oszt. fokozat), 
3· a mellékjárandóságot kifizet/l n I'm sa ját hatóság 

(intézmény ,vállalat) pontos neve és elme, 
4· a mellékjárandóság milyen jogcímen rs minll ~znl

gálat után ;íllandóan \'agy csak esetenkint jár, 
5. mennyl annak évi, illetőleg havi öBBzege, a j6ran

clc'oság mikor esedékes; 19JI. é\·i július l-tili 19]2. évi m:l!fi
I"ÍUS he'• 31-ig mennyi fizettetett ki és mikor szünik meg, 

1>. a mellékfoglalkozás be volt-e jelentve. Ha igl'n, 
mcly hat<íság adta az engedély és milyen szám alatt. 

7. A fizetéskif'gészltésben részesülll nem állami tan
szl'mélyzet részérlll még kül6n bejelentend6k az ezen tan
szl'mélyzet ;\Ital a saját fenntartó hatós:lga terhér«" élvezett 
meflékjárandóságok, összeg ,jogcim, szolgálat és IQ_12-
t'-\"i július hó 1 óta l'sedékt'sség szerint. 

\"égül értesitem Cimet, hogy a mmellékjárand6ságok· 
nak az t 109 --1932. ein. sz. rendeletemmel közvetlen kifizc•
tésérc vonatkoz(, tilalmat feloldom 1. azon esetekre von-at·
knzólag, amelyek a korm;ínyrendelet J. §-ának 2. bekez
dése értelméhen a mefl<'kjárandóságok számhásánál figyt'l
men kivül maradnak, 2. az olyan e;etekbt'n, amelyekben a 
nwllfkj;írandós:ígok l'gyüttt"sl'n az 5on'n·os maximális ha
t;Írl m·m érik el. 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban, 
Hiszek- Magyarország Feltámadásábem 

Am.er:t_. 



A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mlniszter 
. 1331-1932. ein. számú rendelete 

a llnlllflges .nolÍidlatban álló állami tisztuiselök 
egyes mellékjárandóságainak postatakarékpénztári 

számlára ual6 befizetése tárgyában. 
l· 

V!!lainenayl aNrendelt hat614gnak, hl•a:alnak és lnt6zmény
nek. 

Az állam iés má·s hatóságoknál tényleges szolgálat· 
ban· áll 6tisztviselllk és rangosztályba sorozott havidijasok 
mélll!kjárand6ságainak szabályozása tárgyában kiadott 19J2. 
évi 1700. M. F.. számú rendelet (közöltetett a Hivatalo; 
Küzlüny folyó évi április h6 J·én megjelent 7, számá· 
han) 5· §·ának (t) és (J) bekezdései és7. Ű·ának (4) be· 
k~zdése szerint az á.llami tisztvisellik rrészére jár6 és a 
hiwllkozott bek~zdésekben meghatározott mellékjáranclü
'ágokat postatakarékpénztári szá.mlárna kell befizetni. 

Az I9J2. évi to88. szá.mú pénzügyminiszteri rende· 
let' · szt.rinr· a fentiekben emlitett mellékjárandóságokat a' 
alább felsorolt számlák ki;zül annak az igazgatási ága
zatnak a 'számlájára kell befizetni, amely igazgatási ága
zatnak a kötelékébe tartozik az érdekelt tiszl\•ise\1'1. 

.~· fentlekben I'mlitett rnellékjárand<>ságok hdiz .. té
•f.rt• szolgá\ó postatakarékpénztári szárn){Lk a kövl'tk<ozők: 

1. 64.007~ ~~ámú »Kormányzóság: Mellékjárancl6ságok 
Irtéti számlája, Budapest«; 

tl4.0J2 .számú »Legi ó bh állami szánn CI'Ó z•'k: Md· 
lékjárandóságok letéti számlája, Budapest<<; 

:;. 64.042 .számú »Kiizigazgatási hír<'><:ig Mellékj:i 
randóságok Irtéti szám h\ ja, Budapeslee: 

4· 64.ot"JO. szám ú oMini;zt.-relnök"'g: :\lellékjárand<> 
s4gnk le~ i sz4mlája, Budapest«; 

;. _ ti4.o8o. szám ú »Külügyminisztérinm: :\I .. IIékjáran 
Moságok letéti számlája, Hudapest«; 

tí. 1>4.087. számú »Belügyminisztérium~ Mf'llékjár:on· 
dloságok letéti számifLj, Budopest«; 

i· r.4.8.~1. számú >>Pénzügyminisztérium: Mellékjáran· 

dóságok I. letéti számlája, Budapest«, a pénzügyminiszté· 
riumban szolgálatot teljes !tó tisztvisellik részére; 

H. 64.082. szám ú »Pénzügyminisztérium: Mellékjáran 
dóságok JI. letéti számlája, Budapestcc, nem a pénzügymi· 
nisztériumhan szolgálatot lf•ljes!t/1 p<'n7.Ügyi tisztvisellik ré 
,z<'re: 

9· 64.990. számú »Kereskedelemügyi mini<Ztérium: 
»Mellékjárandéoságok letéti számlája, Budapestcc, a kcn"
kedelemügyi miniszter úr hatósága alá tartozó állami tiszt· 
államvasutaknak és az állami \'as-, acél- és gépgyáraknak 
tisztvisel/li részére; 
dsrU\kre, továbbá a posta t{Lvirda és távbeszélőnek, az 

10. ó4.J49 .számú »Fiildmivelésügyi miniszté.ium: Mcl
lékjárand6ságok l. letéti szám){,ja, Budapest«, a li\lh1mí· 
,-.,Jésügyi miniszter úr hatósága alá tartozó allámi ti>zt
dselők részére, az állatorvosok kivételével, továbbá az 
állami erd/Igazdasági és mezllgazdasági hirtokok és a se
lyrmtenyésztés tisztviseilli részére; 

11. 64. J 50. száf!lÚ »Földmlvelésügyi miniszt<'riun1. 
":\lellékjárandóságok Il. letéti számlája, Budapest«, a löld
lnÍ\·elésügyi miniszter úr hatósága alá tartoz6 nt .kir. 
.'lllaton·osok részére; 

12. 64.200. számú »;\;<'pjóléti és munkaügyi nlinisz 
tl·rium: !\f,.Jiékjárand<'oságok letéti számlája, Budapest«: 

lJ. ti4.ollí. számú »\'allás- és közoktatásügyi minisz
térium: Mellékjárand6ságnk te'é,i számlája, Buda p•· st«, a 
vallás- és közoktatásügyi mini-zter úr hat<'osága alá tartozó 
:íllami és közalapít,·ányi tisztd,el<jk ré,z'.re: 

14. 64.')00. szám ú »lgazságügyminisztérium: :\ldl•'k
j:írandr'"ágok let<'ti számlája, Buda p'"'"; 

15. 64.879. számú »llonl'<'delmi mini;ztt<rium: :\l•·llék· 
járandóságok let ft i "{llnh\ja, Budapest«: 

lli. 64.l!.~o. ,z{llnÍI >>Allami kószénh:\ny;Í;zat: \lt·lll-k
_\jámnd<',..ágok l<•tt'!i s7.:ímlája, Hml:tp~<t•: 

J 7· (,4_I!(>O. szám ú »l'ostatakarékpí-nzt:ír: ;\l<·llf.kj;i
randlos:ígok It· téti sdllnlája, Budapest«; 

'~· fl4.070 .~zámú »Fihárn.~i KüzmL•r! .... u.: T,nl;k•.: \lt·l 
h'kjárandóságok h•tl'ti számlája, Budapest•<. 

Bnclapr,t, H)J2. t<l'i április lu'• 12-én. 

jszERKESZTÖITANÁCSADól 
Hlltyolval6inkhoz fl tanit6nl!nkhezl Barsi Lei~ 

denfrosi Adolf úr, anyátlan két kf'dvf's gyernwke 
nevelésére és kis háztartása vezetésére németül tel
jesen beslléló, müvelt, finom lelkü :nót, lchetöleg 
okl. tanítónőt keres anyahelyettesüL Fényképpel f'llá
tott c:\letlelrásukat (curriculum vitae) küldjék he ér
dekl6dók a szcrkesztóségünknek, vagy barsi Ll'id<·n
frost (lmak Kecskemétre, Szé.-h<'nyi-t(.r ó. sz. alá, 
melyrc az illetök kimerftö választ kapnak. Alland•'' 
lakhelye K<'cskemét és házasság nincs kizárva. 

( St,rlte.~zJIJ.) 

~nak külön is felhívom a figyeimét la
punk ezen szlimában leközölt - a mcllékfoglalko
z:\sOk '&eje!em'&4§re vonatkozó - rendeletekre, mely
nek értel~ben az egyéni bejelcntések közvetlenül a 
minisz~-trm~ ter}llsztendők fel haladéktalanul. 

_ Ke.,...ct. Olvassa el figyelmcsen lapunk min-

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

den egyes számál;an lckiizölt számaclá'i és más ügy
kezelésre vonatkozó tanársokat és akkor számadásve
zetési nehézs{gci r.em lcszn<·k. 

Erdeklldöknek. Nyomdatchnikai oko~<ból és utá
na bekövet'kczctt\ hct<'gsrgem miatt, késet lapunk 
összt~\'fmt száma, miért is olvasóink szh·es •·lnézését 
kérem. 

G. J. Cdiill<i-házunkhan még szohahl'rendczt:
Sl alapitvány jegyezhető. 

N. R. A jclenkl'zók sorrendjében üdülló-h(mml<at 
statusunkon kivülállok is igénybe vehetik 

Magyar ember 
magyar árut 

vásároll 
Nyomdaigazgató: Bornemisza Gábor. 
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