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Mezögazdasági Népoktatás 
A GAZDASÁGI SZAKTANITÓK ORSZÁGOS EGYESÜLET~NEK HIVATALOS KOZLÖNYE 

Elöfize!ési dij : egész évre 8 pengc5. Az eló
Iizetési és hirdetési dijak a Gazdasági Szak
Ianiták Orsz. Egyesülete pénztárának T úr
kevére az 54.135 csekkszámlán küldendök. 

FELELŰS SZERKESZTŰ Megjelenik minden hónap 15-én. 
Szerkeszlóség és kiadóhivatal: Ceg
léd 2. '-> Az Egyesület tagjai a la
:: pol tagdijuk fejében kapják ... GYÖRFY GÉZA 

A lap kiadásáért felel : Gyéirfy Géza, Cegléd. '-. Kiadótulajdonos: a Gazdasági Szakianilók Országos Egyesülete, Makó. 

Kapuzárás 
· Cy.) Tíz hónapt fúrasztú szellemi munka 

ut;ín kiürülnek a tantennek !" néh;íny riivid h{>
napra bezitmlnak orszúgszcrtc az iskol<ík kapui. 
:\ tanuJók serege, felszahadulva a kiitelezií munka 
és a szigorú fegyelem nyom;ísa al!'>l, boldog-., 
víd;ím nevetéssel búcsúzik a tudom;íny komor h
laitúl, hogy gondtalan. j:ítékos szt'>rakoz<Ísok kiiz
ben felüdüh·c testi és szellemi frissességg-d hgjun 
hozz;l majd c'ísszcl az uj iskolai c\v feladatainak 
el végzéséhez. 

ts a vid;ím tanul<'• sereg miigiitt f;íradtau 
hagyjük cl iírhelycikct a tanitt'>k. a tan;írok is. 
hogy a pihenés ideje alatt uj er!it gyüjtsenek 
a hivat;ísukkal j;ín'>, nemcsak a tudásukat. dc 
testi és lelki képcs~égeiket maradék nélkül 
igénybcve\'l'í. fdclü~égtcljes nevcl!íi munka L•ly
tat;ísához. 

.-\ napsütéses. élctet sug;í rzcí. termést hem'• 
boldog ny{tr az üdülés. a pihenés. az crügyüjtés 
várvav{trt időszaka ugy a tanul!'>k, mint a tanárok 
szdndra... kiPth·e a mi iskoldink nak, a K<IZda
SlÍJ[i né piskoldlmak nöt•t•ndékcit és t:mitó személy
zdét. 

A mi niivendékcink tulnyom{> részben gazda
csahídok gyermekei. .-\ gazdas;ígban pedig most 
folyik a legégctiíbb, a lcgsürg(ísebb munka. :\!in
den elmulasztott, kihaszn;'tlatlan pillanat végzete~ 
következményekkel j;írhat é~ felbecsülhetetlen kú
rokat idézhet elő. A gazda h:ízában szükség van 
ma nünden ép kézre ak;írc~ak a viharban 
a hajc'> fedélzetén ·· s a senliilü gyermek, a tiz 
hc'Jnapi szellem imunka ut;ín. 'a forró nyári napon, 
perzselő hűségben egész emberként töri mag{tt 
az életadcí bar{tzd{tkon, hogy télirc ne maradjon 
üre-;cn a kamra. A mi tanulc'>ink szám;íra az isko-

Jai szellemi munka el<'íkésziilct az igazi. életadc'J 
munka eredményesebb elvégzésér<>. 

A mi iskoldinkban a kapuuírás nem a pihl'
nésnek, luml'm eJ[y IÍi munkakorszaknak kezdet~/ 
;etenti . . -\ mi tanerőinkre az i~kola szük falai ut;ín 
a ncvclü, tennelő munka szélesebb mezcii v{trnak. 
A J[azdastÍJ[i szaktanitón:tk kora pitymalattól, késö 
esti/.[ nincs meJ[állása. Az ·i~kola kis gazdasúg;íban 
péld:itadc'> eredményekben kell kite~tesitenic az el
méleti oktat;Ís igazs;ígo~~•ígait. r~~ a gyakorlati 
dcmonst dei c'> me ll ett a mai nehéz viszonyok kii
ziitt i~ olyan hasznot kell clc\rnií'. mely iskol;íja 
tov:íbbi nmnk:íj,ínak anyagi feltételeit biztosítsa. 

l>c a kapuz;ír;ísnak azért a mi szúmunkra b 
nagy jclcntiiségc van . .-\ mi iskoUtink z{t n'n·izsg-ái 
komoly bizon} s<Ígot tettek ez évben is arníl, hogy 
az öncílló J[azdasdJ[i népiskoldll lll'l11 pusztdn isme
rctt•k l1özlésére törl'ludnek, hanem. 'a szó leJ[IlCme
sebb átelmébcn a t·oló életre értrlmes, okos. ió 
J[UZtftÍ/Wt 1/l'l'l'fllc/l. 

Az a pihcnéstclen, iinfel:íldozc'J munka, mcly
rül ezek 'az iskol;ík több mint egy félsz;ízad úta 
évrlil-l-ne a nagy nyilv;íno~súg eliitt kbzclfoghat.í 
eredményekben sZ<Ímot adnak, végrC' is meg kell, 
hogv g:yiízzc nemcsak a közvéleménvt, de fö
k{oppcn t:·s elsc'ísorban az iJw:z,'j kiiriikct arrc'JI, hogy 
az önd!ló gazdastÍJ(i iskolcík suímcínak növelése, 
az intézménynek to!'líbbfeilesztése, eJ[yl'tc11U'S •Icm
uti szempontból első helyen szükségszertl . . -\ ma 
rc{mk nehezedíj és összeroppanás:-al fenyegetií gaz
da~úgi helyzetnek egyik legsúlyosabb alapoka ép
pen a meziígazdas;ígi tennelés válsága. Az ag-r:í r
v;íls;ígot pedig a hitel, a piac, az értc~kcsítc:s pro
blémáinak rendczé~l-vel legfeljebb, és csak átme
netileg, enyhíteni lehet, de végképp megoldani 
nem. A termelés !'Cíls1ígdval csak egy irtdmes, 
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szakképzett, inte/li g,•ns gau/allözönsé.~ t11d sikar
rel megbirkómi. 

A helyze't nálunk eddig a1. volt. hogy a bank;ír, 
li! kereskeciö. a p:•litikus gondolkozott és besz~lt 

a gazda nevében, csak éppen a gazda hallgawtt, 
men meg scm kérdezték. Br kdl, hugy követ
kezzék h:unarosan az az egészsé{.!,•s rí/lapot, ami
kor mezögazddinllb:m a szal~szerlí · gazdasdgi ne
•·clés ut;dn szerz,•tt gauhtsdgi ismcretc>ll birtokában 
meglesz a kel/ö önérzrt és brítorsríg ahhoz, hogy 
'' sa;dt életpr:Jb/émdiknak mego/d:ísrít maguk ve
gyék kézbe. Egyetemcs ncmz::-ti érdek követeli, 
h~gy a nemzetnek ez az eg\·s<:gcs test-tömegc ne 
botorkáljon tovább idegen érdekek járszalagj;ín 
\·alwskod\·a, hanem vihígos <-sszel, nyitott szem
mel, munkája után kijár{• jobb anyagi viszonyok 
közölt teljesítse fokozott mértékhen nemzetfenn
tartó kötelezettségét. 

Ennek az öntudatos, llwgyar iö•·iít biztosító 
lÍi gazdtmemzedéknek kitamelésC' a mi isk:Jidink 
nevelői fe/;~data. Ez<:rt kérünk tilbb figyelmet, több 
megértést az ország sors<Ít intézök részéről. A kul
tus:ztárca ezidei költségvetésének parlamenti t{tr

gyalása s:Hán - örvendetesen kell feljegyeznünk 
hallattszottak is hangok. melyck szerint az 

ön;íll6 gazdasági n(piskalák fenntart;ísára és fej
le~ztésére felvett összeg nem ;íll arányban - hiva
tásuk fontosságávaL dc sajnos - ezek a jövőbe 
lát<Í és megértö óhajok a rideg finánc agyakban 
nem találtak ml-Itánylásra. 

Ez azt jelenti, hogy finánc kapacit:ísaink 
talán kellő informáltság, avagy egyoldalú elfo
gultság folytán még- ma scm akarják meg-
érteni, hagy éppen a ;övö gazdasrígi helyzetének 
kedvezöbb kialakulcísa szemprmtiríból, az iskolrí-
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inkra költött mintlm fillér a lclt('{Ö h·glwszllos:·thb 
befektetés. 

A pénzügyi :•ldalr«'•l ;íllanrl«'•an tapasztalt szük
látúkiirüst'·g és sziíkmarkús;íg. valamint ·a ny:l
m:íban j;írú suly:.s helywt. melybcn iskol;íink ma 
létükért nehéz harcat vÍ\'Ilak. nem szabad, hog-y 
egy pillanatra is clkcdvetleníts('n minket. . 

Az a g:mdoskod«'• ügyszeretet, melyl't mini~z
tériumunk részéréíl mindcnk:1r tapasztalunk. ,·ah
mint az a felem:.-léí tudat. h:.gy tlC'mzetiink l-L•t:'·
bcn nekünk l-s isk:.l;íinknak kiiliiniis hivat;ísunk 
van, nem engedi. h:•gy iig-ybuzg-almunk egy ,·onal- · 
nyival is essék, h:.gy a nehézs{·gck ellitt eg-y ]{•p(· . ...,_ 
scl is mcghútr;íljunk. Csüggedéstden kitart:í.-;~al, 

töretlen akarateréível kell cUírc m~·nnünk a kití'•ziitt 
útvonalon és nlinden alkalmat fclhaszn;ílunk arra, 
hogy ügyünknek llll'l-{l:rtéí ba r;Ítokat szl·n·zziink. 

A lcgkiizclcbbi kedvczéí pillanat, amikor a 
nagy nyilv:ítwss;ig eUítt munk:'mkr<•l ujra lwsz:í
mol<'lt adhatunk, ll ;ulius .J-i llllg)'~yülésiillll f>t•h 
recenben. Legyen ot t EgyesületünknC'k mitHh-11 
egyes tagja. Adatokat. terveket. uj gondolatokat 
hmzon mag:íval mindcnki. hogy ll fclnyekk:·l ,,N
tdm;/sztott szavulik felfelé eriU ls irlentöséget kllp
;on. Az egyes isko/dk által elért crcdm6nyd~ trír
gyilagos rlÍI1l!ltatdsdl'lll próbríliuk felnyitni a me~ 
nem értés bezdrt kiiflllil és m:·~~yiíz11i ll fiskrílis
fimíllc c!J•:~kultstígÚt arról, hogy a k(il;lsztróf·ílis 
mércll•k:'l ii/ti} gazdasági t•tílslÍgot rsak képzett~ 

értelmes, szakal'lltott gllzd:1közönség közremiikö
désivel lehet az u; idöl~ llövctl'lményeinek mcg
fe/elöen, kil'!égítikn liqlliddl11i ... 

Ennyit az isk:•la kapuinak z;í dsakor, a ny a n 
munka zajl<'• sodr;íban. hogy a n·nH\nységct {·brer. 
tartsuk ... a kapuk nyihís:'tig! 

GERGELY-FÉLE KOLUMBUS SZABADALMAZOTT 

KEL TETŰ- ÉS NEVELÚGÉPEK 
LÁMPANÉLKÜLI MELEGVIZFŰTÉSSEL, VALAMINT LÁMPA- ÉS MELEGVIZFŰTÉSSEL 

50, 100, 200, 300, 400, 600 és 800 tojáa befogndóképes-,,1922 és 1930 évi madelll - A gy .. korlntbon frnY<'H<'n 
séggel. Sok Rzáz elismerölevél l beváll. Sok Hzuz eli•m<"rölevd l 

Toláshozamra berendezett faJbaromfi tenyésztés 

Legjobb tojókból származó fehér amerik~:~i leghorn
tyukok. Tenyésztojás és naposcsibe eladás. Csopó-

[észek·ellenórzés és törzskönyvezés. 
Az állomány vérvizsgálat alapján fehérhasmenés

mentes. 

Ólak, baromfitenyésztési eszkö:t.ök, 
erótakarmányok. 

Amerikai boxes-termelésre berendezell méhészet 
fajmé?. és csemege lépesm<'z. 

Válaszbélyeg ellenében díjtalan szakoktatlis 

GERGEL y BÉLA BUDATÉTÉNY EZELŐTT: KÁPOLNA-UTCA 85. sz. (PEST MEGYE) 

VASUTI ÁLLOMÁS: BUDAFOK MÁV. MOST ~~~~o;.:r:;:~o~~."~ SÁNDOR-UTCA 3. SZÁM 
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Oszi teendők a 

A nyár derekán vagyunk és én már felkészü
liik az őszre. Felkészüliik, mert sok sikertelenség
nek alapokát az 6szimunk;ík rossz végzésében kell 
keresnünk. 

Sok kertet figyeltem meg üsszel és sokn<il 
l{tttam, hogy gyönyörűen letaroltak benne min
dent, amire szükség volt, de a hasznavehetetlen 
dolgokat, hulladékokat, gyökereket, indúkat stb. 
mind ott hagyták. 

A kényelmes háziasszony va16színűleg azt 
mondta magában: »l ól visdted magadat, kertecs
kém, megtermettél mindent. amire sziikségünk 
!'olt, most csak aludj csendesen.« 

Pedig nagyon téved, mert a fiild sohasem 
alszik. Nem alszik küliiniiscn ott, ahol ilyen kiiny
nyelműcn hagyták el. Ha szemeink Utnoki cn')

vel volnának fel ruh;ízva, csodálkozva l;ítnánk, 
hogy micsoda élet, micsoda mozg;ís mcgy végbe 
benne és rajta. A füldhlíl kikandikúlú káp~'szta
torzsák val1íságos palotákk;í alakulnak át. Bog;Ír 
1'ínagysítga kissé vékonynak találta a toilettjl;t, 
hűvösnek az őszi szelJöt és meleg lakóhely után 
nézett. A kítposztatorzsánál van-c nagyszerííbb 
lakás? Sehol sem talál háziura t, teh;ít lakbért 
sem kell fizetnie. Semmit scm gyűjtiitt a nyáron, 
mégsem kell búsulnia, hisz az egé3z hítz egy pom
pús éléskamra. f:s mindczt kinek kiisziinheti? :\ 
kényelmes kerttulajdonosnak! :\leg is kösziini! ... 
Miutún szorgalmasan kosztolja a pomp;ls torz . .;a
c~emegét, petéit bclérakja, lehetőleg minél na
gyobb sz;ímmal. 1::pcn így tesz a kerítés tövében 
szépen megkímélt gyornniivényekkel is. Cissze
vissza dob;í It ugorka. ti ik. pa radicsom sz;Í ra, e ny h•· 
takarót ad a pattanú bog;í rnak és ;íldtj;ínak. 
a dré>tf1;rcgnck, pilléknek és m:ís h;Hús ;íllatok
nak és betegségeket okoz1Í gombúknak. Ezek a 
\'eszedelmes cllenségek mind a kerti és gyorn
niivények gyiikerével t:ípl;ílkoznak és az Asatlan 
Wid pompás meleget nyujt 1 nekik. ugy, ho,gy 
fittyet hánynak a fejük felett dühöngií téli viha
roknak. Tavasszal az első napsugárra mind kivún
csiak. Szépen clöjiinnek és akkor ;Ímulhatunk, 
hogy milyen nagy a számuk. Ellepnek fát, hok
rot. füvet és mindent pusztítanak. 

A kényelmes h;íziasszony is megjelenik az 
ásl>Val, kap{tval. Dolgozik. sürgölödik, forgoló
dik, minden talapalatnyi helyet beültet, gyönyörű, 
reményekre jogosiló iidc palántákkal és várja 
a gyors fejlődésüket. Azonban mit tapasztal? Hol 
az egyik, hol a más.ik hajtja Ic bús fejét s nem-
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konyhakertben 
s:>kára egészen tönkremegy az eg6sz ültetvény. 
f.: rthetetlenül áll cWttiink, pedig egyszerű az eset! 
Védencei, hálúböl a téli kitartásért, mindent fel
falnak. Ami még megmarad, azzal végeznek a 
különhiiz(í betegségeket okozt) penészgomb{tk, 
mert mult Üsszel nem pusztÍtDtta cl öket s~nki. 

:Vlennyivcl más volna az eredmény, ha elvégezték 
volna a rendes őszi munkákat, nem hagyták volna 
ott a sok gazt, szemetet, téli szállásnak. Os.-zcl 
tehút a lcghntw•abb munka. eltakarítása azok
nak a növényeknek, melyeken betegségeket észlel
tünk. bekct okvetlenül el kell égetni, a többit 
pedig a komposztföld re hordani. hogy elkorha
dúsuk ut<Ín ismét gazdagítsuk a föld túpanyag:ít 
vele. A kmnpo,ztföld kiszítését mindenütt űzik, 

de nem tudat::>san ( szaksz-crűen l. Osszchordanak 
mindent egy kuracba és otthagyj;ík hüziisiidni. 
romlani. Tetcj1;t gaz lepi be és ezek virágz;ísa 
utún a mag ismét visszahull a tdgy:ís fiildbe. 
Késlíbb a komposztföldet kihordjuk a kcrtl;e {>~ 

vele visszük a gyommagvakat is. 

Hullott gyümiilc~öt. rothadt paraelicsomor 
stb. nem teszünk rá. 

A gaz eltakarítása után következik a föld 
gondos :ísása. Osszel nagy hantokkal ásunk. A 
föld érett fcl,zínét a!Monlítjuk. hogy kö\·etkczií 
ny;í ron a gyiik~reknél legyen. :>.:cm aprózunk. 
nem gercblyézi.ink. h:1gy hMé. fagy. késöbb a 
napsugarak könnyen behathijanak az als(, réte
gekbe és azt érleljék. A látszt'>lag lomha, kemény 
Widben is nyüzsgt'í élet van . .-\ talaj éW. m;,zgú 
kis lt-nyeknek a milliúrdjaival van tele. Ezek a 
kis munkások ( talajbaktériumok) a fiild szak;ícsai. 
A földben ugyanis a tápanyagok élvezhetetlen 
nyers ;íllapDtban vannak. Igy a niivényck nem 
tudj;ík fclhasznfdni. A kis szakúcs:Jk azonhan min
dcnt pomp;l,an clkészítcnek, megfííznek. ])~ élni 
és flízni csak úgy tud:nak. ha rnegfclelü helyzetet 
tererntünk szúmukra. Kemény, nyomott, vizes, sa
vanyú talajon ök is savanyú kedvi'tck lesznek ,;s 
nem dolgoznak. Ha azonban a földet megpuhít
juk ~~s belcfuj a lenge szcllií. ]l:Jzz;íjuk lopt'>dzkodik 
az éltetíí napsugár, akk:Jr elkezdenek sütni-főzni. 

vagyis a táplúlékokat <Ítalakítani.. l éh·czhctövé 
tenni. 

Az ús:ís:m kivül megkapáljuk az utakat, a keri
tések alj:! t, ribizke-. egres· é~ máinatiíveket és a 
gyomokat gyökerükkel együtt szedjük ki. 

A kiszedett kerti terményeket elraktározzuk, 
mert télen lzletessé és v;íltozatoss(t tehetjük velük 
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étkezé~ünkct. Az örökös bab és krumpli szezonban 
jól esik egy kis kelkáposzta, karalábé, vagy tök
iözelék. Akinek pincéje van, :-~datesz mindent, 
akinek nincs. a kertben rakja el. Igen praktikus 
eitevési mód az aszalás, városokban, hol se kert, 
;,c pince nincs .. mert kis helyen sokat lehet elrak
t;írozni. 

Ezek az clt·evési munkák azonban nem aka
dályozhatnak meg abban, hogy most ne gondol
junk a következő évr·e. Ha még vetés:fprgú nem 
v'Olna, okYetlen kés;zítenünk kell. cSok kertben 
ii»szcvissza ültetnek mindent, pedig amint m;ís 
és más természete van minden embernek, úgy 
m;ís természete van majdnem minclen növénynek. 
Egyik csoport a •friss trágy;ít szercti. Van olyan 
cs.oport, amelyiknek sok öntiiz<~s kell. a m(tsiknak 
ellenkezőleg stb. 

Amikor a kertet a vetésforg<Í szabályai sze
rint beosztottuk. a leveles növények hdyén egy 
elarabot gondos gereblyézéssei elkészftünk spcnót
,·ctésrc. Ha idejében vetettük, akkor a fagyok 
előtt szedhetünk is róla. S<it. ha deszk:íból egy 
kis keretet rakunk köréje és lctakarjuk, télen 
is szedhetünk. Közéje kaprot vethetünk. A téli 
!'alátát nem palántáljuk a síma földre. hanem 
árkokat készítünk. Tetejébe, a bakhátakra fok
hagymát, karottál ültethetünk. Ha a föld nincs 
megfagyva, egész télen át vethetünk, petrezsely
met. hogy korai zöldségünk ;legyen. A s<Ískát 
is ilyenkor vetjük. 

Megtiirténik, hogy a ribizkebokrainkat sza
porítani akarjuk. :\llagunk is kiinnycn nevelhetünk 
fiatal nüvényeket ... Bokraink mellctt a gyümiiks
f:ík 1Íszi takarításáról sem fcledk<·zünk meg <~s 

különösen nem a virágos kertniL 
Ha mindezekkel készen vagyunk, ·a kerti esz

közöket rendezzük cl. Kapákat, ;íst'1kat, rendes 
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gazda kiélesíti,, jó nyelet tesz bele, sőt iircg zsírral 
be is kend. A félretett paradicsomkart'1kat ki
hegyezi. Melegágy keretet k(.szit és szalmataka
rókat fon. 

A kinti munka ut;ín belsi'í munka kiivctkczik. 
EWszcdjük a magvakat, tiszt ítjuk. :rsztMyozzuk, 
a papfrzacskt'1kra n'drjuk u nevet, évct és a meg
jegyz(.sekct. Felirjuk egy darab papírra a H'tHielni 
valt'1kat. I'\ cm piacon v;b;í rolunk, harwill meg
bízható cégeknél stb. ( Kimagwtt niin~nyek mag
vait kapjuk. 1 ll a Yalamelyik magunk nc·m biztos, 
pr6bacsiráztatúst végzünk. (Elmondani. 1 I l a mind
ezt rnegtettük, nyugodtan llézheti.ink a jiin'í t-1· 
cl(.. 

:\Iunkáink kiizbcn ne feledkezzünk meg a 
rni kis segít(í t;írsainkról sem. A 'kertnek van Pg y 
elvadtzsolt hercege, a varangyos h(.ka. Ilyenkor 
téli ;Urnát alussza és ·álmodik a szunyogukr61, 
a lcgyekrr')l, a sZ<Írntalan k;í rt(.kony :íld n', l, melp·t 
ny;íron elpusztít, hogy a gan);ínak ne tudjanak 
k:írt csin:ílni. ,\lmodik azonban a csúnya h;íl;'tdat
lanságn'll is, mellycl swlg;íl;wít az ernberek d~zo
nozzük. Verik, sr'ít agyonütik. clürul\"a rcttcntt1 
nagy tudatlans;ígukat. Kíméljük teh(tt szegényt. 
Segít!'í t;írsaink az itt tclclli madarak is. Legf<'íbh 
{·rdckünk. hogy télen v(.dji.ik r'íkct. rnert a fák 
hasadékaibM csak r'ík tudj(tk hegyes csőrükkel 

a kürtékony rovarok petPit kicsipkedni. F;íkra, 
kcrítésckre, mcstcrséges fészkeket és rncsters<:gés 
od va kat k(.szítsiink. :'\ apraforg<)t tiizziink ki. 

Moson. Obin~cmé Czirmt•s lrtln. 

'* 
Ezen cikk kiiliiniisen az isk:ll;ínkí\"i.ili n{-p-

ntüvcUí el<'íad(ts:lk kerett~ben alkalrnazlntr'l siker
rel, felhívom az illctt~kt·sek figyl'!rnt-t r;í ,·.s a 
n~l (.rdck(.hen kív;ínat:ls lenne a nwgkezdl'lt Silro
zal hlytat;ísa más t;í rgykiirh<'íl is. ( Szcrll.) 

Bármiféle taDszeP, talleszliöz és 
laboPatoPiumllelszePelés~e;::,f%"~~~~t,í9";;:~ 

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

Budapest, 1., BePtatan-utca 26. szdm. 
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, 
lskoláink es a cigányok 

f.:rdekcs és a figyelmcs szcmlélónck bizonyá
ra fel is tűnt, hogy sok iskolá:nk közvetctt, vagy 
köz,·etlcn szomszt'>dai: cig{myok. Tcrmészct.~
~en Fára{> néJ:énck nem abb61 a rétegéből valók 
ezek, akik csrxlálatos zenei érzéki.ikkcl, játékuk
kal tombolóvá teszik a vigadó magyart, vagy 
bús kescrgc'í hangulatba ringatják a magát árv;í
nak. elhagyatottnak érző kést')i :\rpádivadékot. 

()]l nem! Az emberi társadalomnak c rem~kc:i 
az qgynevczett i.istfoltozók, Mkupecek, tekn6vá
jc}k ka1egóriájába tartoznak. Némelyikük toll
kerc~kedc'i is, dc l.egtiibbj;; abbc)J éL h:>gy a tulaj
dt•njogot tön·énytcle-n, igazság-talan dolog-nak tar:
ja s ezt· a kiizcli és. titvoli szomszédok nagy gyii
nyiirü~égére kiivctkezetcsen gyakorolja is. Ez a 
mindenki <Í bal legkevésbé kedvelt emberfajta 
rendszerint a város, a község szélén kap ingyen 
h;ízhelyet, ahov;í. saját széFérzéke és a lehetőség 
szcrint épiti fel putrijait. 

Tekintettel ],koláink küli:inlegcs hivatására, 
a gyakorlótcrület. az iskolac~pülct. igen sok helyen 
ugyancsak ide kerül. vagy, ha ez jutott volna elóbb 
id~. ugy amawkat tclcpitik hozz;í. Szcíval e két 
elemnek érthetHlcn, magasabb szcmp:mtbc)J egy
má; me ll é kell kcri.ilni. 

i\legtiirtént, h:1gy a cigánytelep odahelyezése 
l'! len az igazgat{, tiltakozni prób;í l t. Erre a hl'lyi 
magistratus azzal vigasztalta, hDgy ne izgatcíd
jék emia1t, mert a cigány ott nem szokott lopni. 
ahol lakik. · - I-l;ít ez igazán hiilcs mcg<Í.llapít;Ís, 

aranyigaz~;íg! Valc'>ban ugy van. A cigány tény
leg nem olt lop, ahol lakik, mert saj<Ít viskc'Jj;í
ban ugyan mit J.opna és ki teil, 

Ha'llem a mclleJtc lcvü telep kerítését, annak 
o~zlopail. de!<zkáit és azontúl Jcvéí gyümölcsöt, 
!erml-nyt. kukoric;ít. zöld lucern<Ít, sth. bizony nem 
hagyja érintetlenül. A neki j;íní dnnt kiveszi s 
ninc~ az az C:írszem. aki tetten c~rhctné. Gondjuk 
,·an arra, h:~gy eWör~·cik a tercpet szcmnll~l tad
,;ik, nem jön-e valami kellemct lenkedei szcmé!y? 
llyei~kor egy fütty és 1 2 perc alatt k;ímfor:{t 
v;í h a tolvaj is. a f.igyelci is. Csak a lcfcszite•t. 
1agy a m;Ír elvitt deszka, a lcdgott, Jetiirt galy, 
a lehulluti gyümölcs, a letarolt és megdézsmált 
tcrmrny mut~tj;ík a j~í szomszédok szolidallit;ísát. 

Kiiztudom;ÍSÚ tény, hogy c füstös fajzat a 
haromfihu., ir;ínt igen nagy clőszercttcl viselte
tik, de ennek tenyésztése, mint mindcn komoly 
.munka ellenszenves nekik, h;ít onnan szercznck 
egy kis pccsenyea:nyagot, ahol van. Ez olcs6bb 
és kevesebb vesződ~ggcl is jár. - - Nem baj, ha 

élve nem is jutnak hozzá, megelégszenek az cl· 
huHott kakassal is. Sót. mivel ez a Iegkényelmc
~ebb bC;sz,erzési m6d, gondjuk van rá, hogy a 
~·zomszédoknál minél több baromfi pusztuljon e!. 
A dögbaromfi egy-két béldarabja, a begyből ki
került tengeri ezi.-ányba~n igen jó szolgálátot tesz. 
Halomra döglik mindenfélc a 0 n1,i6szág. 

A gazda ilyenkor a haj{tt tép·i mérgében. :\z 
cílat tiszt{mtartja, jó eleséget ad jószágainak, viáik 
tbzta és m:indig friss, fcrtőtlenité~bcn sin·:s hiány. 
de a baromfiállomány mindcnnap kevesebb. Az 
olt;ísok scm segítenek, mcrt a fertözés folytono.;
súga r:em szünik meg. 

Elk(pzelhetéi a bosszus;íg nagp,ága. az elk~-1-

vetlcnedés n:érvc, amikor a legnagyobb gondos
s;íg dacára mindcn évben ezek miatt a körültekin
tő munka és fáradalom eredménytelen. 

Az an r agi károkon kivül erkölcsi, a eszi ?li
kai és egészségi szempontbcíl is sok szó fér c 
~zomszúls;íghoz. f:s ezt a helyi intéző köröknd~ 

nem lenne szabad figyelmen kivül hagyni, akik 
a cigánytelepnek lcgméltcíbh helyét az i-;kola m~!
lett találják. 

Elkerülhct<:tlcn, hogy mindkét nembeli növen
dékeink a cigánykolcínia tagjah·al ne találkozza
nak .. E találkozásnál a párbeszédek tónusa oly 
oc~mány, hogy azt senkinek sem kivánatos hal
lani, Jegkevésbé pedig a tanulcíinknak. A cigányte
lep közel i;;zemlélése, küliinösen melcgebb idő

ben. oly képeket tár a néző elé. hogy az a szemé
rem és a ji'. iz lés clJen va16s;ígos merény let. To
\'ább;í. az se hathat ·ncmesítöleg a lcánytanulcíkra, 
ha v(!ctlcnül azt hítj;ík, hogy a \·el ük egykorú J 4 
é,·cs Trézsi a kun~·h6 .előtt a saj;ít gyermekét táp
lálja. 

Kiizegészség szempontjából elsöran~ú tényc
zc')k e kedves swmszédok. :Kiv;íl6 terje~:ztői a 
mindenfélc barillus:Jknak. A. kcritésck mcJlctt j;ír
ni még sdtraz időben sem tanács:~s, mcrt mindun
talan sárba lép az ember. Rossz, piszkos, lÖ

riJt.t fazekak, cserepek, ruhafoszHnyok tarkítj.ík 
a képet, ahol úd.ítHkosztümös gyermekraj sütkérc
zik a napon, vagy hányja a cigánykereket. 

lia a telep történetcsen a vasút mcllctt ,·an, 
ugy a városba -- községbe közeledei idegen utas 
valami kényes külfllildi az iJlcté> s több helyen 
ugyanezt látja, lehet-c tőle rossz néven venni. ha 
útleírásában késöbb azt irja nílunk, hogy roman
tikus cigánynép vagyunk? H ogy ez nem fedi a 
val6s{tgot azt tudjuk jól, 'de az idegen a Uttottak-
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ból itél s egyebet !nem irhat, mint ami a szeme elé 
tárult. 

Mindezeket egybevetve bárki beláthatja, hogy 
ilyen elhelyezés mellett az iskolák eredményes ne
veiö és tanító munkássága állandóan igen nagy 
ve~zélyben forog. 

l\legsziv1elendö dolog ez s nézetem szedint 
már a szervezésnél többféle szempontból kellene 
médegelés alá venni az ·-elhelyezést, nehogy 'olyan 
lehetetlen viszonyok és körülmények közé jusson 
bármely iskola, amint azt vázoltam. Már a szer-

~OAZDASAOJN&POKTATAS 

vezésnél ki kellene kötni, hogy a cigányok az isko
la mellé nem tdepitheté)k. Vagy ham;ir ott kn
nénck, ugy a hely~ég tulsli végérc helyeztessenek, 
de még az iskola felállit;ís;a elött. 

Sok természetadta és emberhozta nehézség 
mellett a hatós;íg, az iskolafenntartó ne szaporit
sa a fejlődés, az eredmény akadályait azzal, hogy 
ezen anyagi és erkölcsi parazitá'kat helyezi az lis
magyar nép jobb jövőéért dolgozó intézménycink 
mellé. 

.. . y ... f. 

.a. "Gazdasági Szaktanitók Országos 
Bgyastilata Rádli Lajos 'Ödtilöházának'1 

szarvezeti szabály•ata 
J. §. 

Célja és rendeltetése. 
A G. Sz. O. E. Rádli Lajos üdülőháza a 

(;. Sz. O. E .. Rádli-alapjának tulajdonát képezi 
és arra szolgál, hogy elsősorban a G. Sz. O. E. 
rendes, nyugdíjas, pártoló és tiszteletbeli tagjai
nak a hajdúszoboszlói gyógyfürdő használatát az 
üdülőházban való szobák rendelkezésre bocsájds;í
val megkönnyítse s másodsorban, hogy az üdülrj
ház jövedelméból a G. Sz. O. E. tagjainak főisko
lát látogató gyermekei részérc ösztöndíj nyujtás;Í
,·al azak tanulását előmozdítsa. 

2. §. 

Az üdülőház felügyelete és ügyeinek igazgat;Ísa. 
a) Az üdülőház feletti föfelügyelctct az egye

sület választmánya gyakorolja, amely ebbeli mü
ködé~éröl a közgyülésnek a házgondnaki jelentés 
kapcsán az évi rendes közgyülésen beszámol. 

b) A helyi és _közvetlen felügyeletet, valamint 
az üdülőház kezelésével járó összes teendöket az 
üdülőház gondnoka látja el, ~aki szolgálatáért 
az üdülőház évi tisztajövedelmének a közgy(ílés 
által megállapltott százalékát kapja tiszteletdíj
ként. Gondnokot választmány választja a hajd(t
~zoboszlí>i, vagy más, közel fekvő gazd. népiskola 
tantestületéböl. 

c) Az üdülőház őrzését, tisztagatását, a hozz;Í
tartozó udvar és kertek ápolását, rendben tart;ísát, 
a vendégek kiszolgálását és a szob;ík takarltás;Ít 
stb. a házgondnok által a választm;íny jóváhagyá
s;ival alkalmazott házfelügyelő végzi, aki eme 
szolgálataiért az üdülőházban egy szoba és konyha, 
valamint padlás használatából Mló ingyenes lak{tst 
és alkuszerinti havi készpénz fizetést kap. 

3· §, 
Választmány teendöi. 

1. Ellenőrzi a Rádli-alap vagyonkezelését t-s 
jövedelmezóségét. 

:::. Megállapítja az üdülőház házirendjét. 

3· r~vról-évre meghatározza az üdi.iliih.íz 
igénybevételi díjait. 

4· !\legv{tlasztja a h.ízgonclnokot és annak 
müködését idmyitja. 

5· Jóv;íhagyja a h.ízfelügyeh'í alkahnazás<'tt: 
6. Tárgyalja a h.ízgondnok i1h'íközi és év\'Íg-t 

jelentéseit, felülvizsgMja számadás;ít és jö\·edelmi 
kimutatásM. 

7. Jelentéost tesz a rendes kiizgyülésnek él Z 

üdi.ilc'íh;íz évi mükiidéséröl, Yagyoni ;ÍIIapotá n'1l és 
jiivedelméröL 

1!. Az üdülőház tisztajövedelmének h:l\·afonlí
t;Ís;í ra nézve javaslatot terjeszt a kiizgyülés elé. 

4· §. 
lUtzgondnok tcendtii. 

1. Intézi a vendégek feh·ételét és heoszt;ís;ít 
s végzi az ezzel j;íní le\·elczést•kct. 

2. Kezeli az üdülőház vagyon;ít és pénzt;Ír;ít 
rendcs sz;ímadás vezetéssel. 1 oo reng1it meghalad{, 
üsszeget egyesület pénzt;í r;íba küldi. 

3· Condoskodik üdül!ih;íz karhanta rt;ísá n'1l. 
5· Kt-pviscli egyesületet az i.idü!fih;ízat érinti> 

ügyekben hatÍis:ígokn;íl, egycsekkel és nndég-ek
kel szemben. 

ó. Alkalmazza a h;ízfclügyeliit és azzal telj
hatalmúlag rendelkezik. 

7· C:mdoskodik kifiizc'i alkalmaz;Ís;ín'•l. aznl 
egyezséget kiit. :\leg:íllapítja az étkezl-si dl;ít;b 
minliségét és ;ir;ít. azt 'a vendégekkel kiizli. ürkii
dik affclett, hogy kifcizli-v;íllalkozó ki1telességeit 
lelkiismeretcsen teljesítse. 

!>. V<ilasztm<iny által meg;í !lapított h;izi ren
det közli a vendégekkel'és érdek-~ltekkj~l s annak 
a szob;íkban vahí kifüggesztl-sc .és megtan.ísa 
felett őrködik. 

1). Vendégekkel és hitzfelügyclüvcl az elsz.í
molúsokat végzi. 

1 o. Lelt ;í rt vezet az üdi.iliíh.íz ingatlan és ingc'1 
\'agyon;íról, azok megc'IV;Ís:ín'•l l-s jl1karban tar· 
t;i~áról gondoskodik. Károkozúkt.íl az ellenértéket 
behajtja. 
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l 1. V;ílasztm;ínynak idöközi, közgyűlésnek pe
dig évi jelcnté . .;t terjeszt elő. 

1 2. Feladata ;íJ talában házgondnok nak, !'ír
kiidni affelett, hogy az üdülőház rendeltetésén::k 
minél tökéletesebben megfelelhessen, hogy .a ven
dégek az üdülőhúzban jól és kellemesen érezzék 
magukat. 

5· §. 
Az üdüliíh;íz igénybevétele. 

Az üdülőházat a választmány által évröl-évre 
eliíre meg;íllapított díjak mcllett 

a) a C. Sz. O. E. rendes, nyugdíjas, pártol6 
és tiszteletbeli tagjai, 

b) a·z a) alatt felsoroltak hozz;ítartozói (férj. 
felesl-g, gyermek, sziil<ik \, 

c) a gazdas<Ígi tav;íbbképzö iskolák taneröi. 
d) a c) alattiak hozz;ítartoz.:ii, 
e) az egyéb tanügy i téren müködií egyének 

I:S \égü[ 
/) a hajdÍiszoboszll•i gyl'lgyfünW haszn{llat;Ír;. 

r;íutalt szeml-lyck vehetik igénybe. 

6. §. 

Az igénybevétel múdja. 

Az igénybevétel rendszerint előre ,·aló jelent
kezés utj;ín történik. Jelentkezés é!lisz!Íval, vagy 
lr;bban h;ízgondnokkal közlcndö, mely alkalomm·o~.J 
bejclentcndc') az igénybevétel kezciii napja, tartama 
és a szoba milycnségc :egy. vagy tiibb ;ÍgyasJ. 
Felvétel a jelentkezés sorrendjéhen tiirténik. 

Jelentkezés clfogacl;ís;írM t-s bcosztás;íníl h;íz
gondnok értesíti a jclcntkez<iket, mclynek vétele 
ut;ín J napon belül a jclcntkez<'í kiitelcs az igénybc
,·cnni l>hajtott iclc'íre a szobadíjat gondnoknak 
el<ire beküldeni. Emll'k ~lmula~zt;Ísa akkl-nt fog 
n:tctni. mintha jclentkcdi igl-nylésriil lennndott 
volna. 

Az eWre bejeielliNt üdüll-si idii csak az<>n 
eset ben h:•ssvzabbíthat«'• meg. ha szoba ;HJ ren
delkezésre. Ücjclcntctt üdülési id<itartam lejárta 
cWtt clt;ívozott ,·ene lég a már hcfizct~tt szobadij 
visszatl-rítés<:rc csak akk:•r tarthat igl-nyt, ha he
ly<:! azannal m;íssal lehet betiiltcni. 

7· §. 
Szabahaszn;í lati díjak. 

\';íla~ztm;Íny az t<J32. <:vrc a ~z.•halnsználati 
<líjakat az al;íbbhkhan ;íllapítja meg: 

Egy;Ígyas swha dlja naponkl-nt tóigoknak 
(_;. ~. a h 1 I...Jo P. r;. ~- c f) 1.;o P. 

lgazgat61 értekezlet. F. évi j unius hú IIÍ·;ín nal{y. 
!'>t.ah;í•.lt értekl'zlctct tartottak a 1nezcigazdasoígi szakisk.)
);ík {-, t{oli gat.tlas;ÍI{i i'kul;ík il{a<l{atúi K••csk•·ml-ten, 
a mt•ziíg"zdasoígi szakiskuloínál. A gazdag tartahull és 
mindt•n u·kintctht•n tanulságos értekt·zh·t részl<':<·it lwly 
sziík•· miall lapunk kiivctkezt'í sz;ím;íhan fogjuk le
kC)ziJini. 

lgazgat6khoz: A tavaszi mez•'íl{azdas;ÍI{i ki;íllít;ís anya· 
g;ínak üss~oecsom.agolása alkalnuihtll a Szegt~d riiszkei i:"'
kola munkáih<íl tiihh (ort<'k"' darab idegen lá<híha csoma 
l{olfalolf, f .. Jkért•lll az iiJct{>kef, akik l'Sl'f)l'l{ már, Illiilf 
gazd;ítlan k<'zimunk;íkat k•·zelik <'zt•n t;Íq.:yakat. hogy 
t•rn• \·onatkozc·, értC'sítt<:"'ükC't vagy az elnCikst~ghPz, \'ag-y 
m·,·•·zell i"kola iga<gatt'>j;íhuz awnnal küldjék be. 
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Kétágyas szaba díja naponként tagoknak 
~;. ~- a b) 2 l', (5. §. e-f) 2.20 P. 

Pótágy bármely szabában (5.§. a -b) --.6o l', 
(;. §. c f) --.7o P. 

Egysz·eri ágynemüáthúzat vált;ís ágyanként 
(;. §. a b) ---.Ho P, (5. *· c--f) 1 P. 

Felsorolt díjakon felül minden vendég az 
üdülöházon, vagy felszerelésében az :íltala o~ozott 
kár értékét készpénzben megtéríteni tartozik. 

8. §. 

Az üdüliíház tisztajövedelmének hováfordítása. 
Az üdiiWház tisztajövedelme az 1. §-ban meg· 

jcliilt célra brdítandó. :\lindaddig azonban, míg 
az építkezésből és · felszerelésből kifolyólag a 
R;ídli-alap ak;ír egyesületekkel. akár egycsekkel 
szemben tart:Jzásban van. a teljes tisztajövede
Icm tart:Jzás törlesztésére fordítandó. 

l' gyan<:sak nem sz:Jig;ílhat tanutói i.isztön
dijjul az üdiiWház tisztajiivedelme az:m esetben 
~em, ha az üdülőház kibővítésének szüksége áll 
ciii. Amikor is a tisztajövedelembiíl a kibt'ivités 
kiiltsége fedezendő és csak az esetleges feleslég 
fordíthat<) ösztöndíjra. 

,\z ii~ztiindíjak nagys;ígának megállapítása és 
.Jdaítl-lé~c a választmány javaslata alapján a köz
gyüll-s joga. 

Kelt a (;. Sz. O. E. v;íla~ztm;ínyának J3uda
pc~tcn, 1932. <!•-i •n..írcius h(, 21-~n tart~•tt gyü
lé>én. 

ll ozz;íszM;ísokat julius h<'• t -ig az elnökség· 
hez ídsban kell benyujtani. 

Csáthy Ferenc 
E1Yeteml K6nyvkereakedéa éa Irodalmi Vállalat Rt. 

Debrecen-Budapest, 1., Krisztina-körút 133 

kiadáúban 

1932Januárhavában 
megJelent 

BAKOSS LÁSZLÓ 
1azdaaáli akadémiai rend. tanár 

Gazdasági Baromfitenyésztés 
1111hodlk b6vllelt kladlliaa 

nagy eo... alakban, lllintegy 
SOO oldalon, kinl 200 u6veg-

k6d 6a 32 azlnea llibrllival. 111ely 
ezen szaklillliban a Jelenkor 111lnden 

haladilialill lelilell, M•gyarorullig leg
elterJedtebb uak111unklli)a 6a 111lnden 

leny6ut6nek ntlkllizhetetlen Hg6dk6nyve 

A könyv bolti ára kb. 14 aranypengő 
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EGYESÜLETI ÉLET 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 

780/1932. szám. 
Budapest, 1932 április 8. 
(IX., Köztelek-ucca 8.) 

A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesüide 
tekinteles Elnökség~nrk, 

Makó. 

Legyen szabad az egyesület nevében őszinte 
koszönetet mondanom a Gazdasági Szaktanítók 
Országos Egyesületének azért, hogy nlllnkát fs 
áldozatot nem kímélve, mezögazdasági kiállít<í
sunk keretében igen értékes és tanulságos kiállí
tási anyaggal vett részt és ezzel kiállit;ísunk bel
értékét és oktató hatását jelentösen fokozta. A 
kiállftást megtekintök nagy elismeréssel nyilat
koztak a tisztelt Elnökség által rendezett kiállí
tásnak igen sokoldalú és slép anyagáról, valamint 
az önálló gazdasági népiskoláknak és ezek veze
töinek a kiállftási anyag egybegyüjtése és elkészí
tése terén kifejtett értékes és eredményes mun
kásságáról. Ez visszatükrözteti azt az ügybuzgó, 
eredményes és lelkes müködést is. amit ezek a 
népiskolák és vezetőik a helyes gazdasági ismc
retek népszerűsítése é5 elmélyítése érdekében a 
gyakorlati életben végeznek. 

Amidön ehhez az általáno" meleg elismeréshez 
a magam részéról is örömmel csatlakozom, még 
egyszer őszinte köszönetet mondok a részvételért. 

Fogadja a tekintetes Elnökség kiváló tiszte
letem nyilvánitását. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
nevében: 

Som.~sich s. k. 
elnök. 

A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesületének 
Elnökségétöl, Makó. 

66'1932. szám. 
Az Országos Magyor Gazdasági Egyesület 

Tekintetes Elnökségének, 
Budapest. 

Méltóságos Elnök llr! 
Az országos mezögazdasági kiállít;íson való 

részvételünk alkalmával úgy a Tekintetes Elnök
ség, mint Méltóságod részéról kifejezésre jutta
~ott elismerú szavakért ószinte hálás köszönetet 
mondok. 

A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesü
letébe tömörült önálló gazdasági népiskolák tan
erői hazánk földjének népe iránt táplált és hiva
tásának szeretetétöl áthatva, már negyedik év
tizede munkálkodnak azért, hogy hazánk drága 
földjét müvelö széles néprétegeket oktassa a hazai 
rög szeretetére és azzal való bánásra. Mert szent 
meggyőződésünk az, hogy népünk tudását fog
lalkozásában kell erősftenünk, melynek természe
tes következménye lesz az anyagi megerősödés 

is. Anyagilag független népnél pedig a szélsö~
ges elemek bomlaszteS törekvésci mindenkor haJÓ
törést fognak szenvedni s akkor az egységes ma
gyar nemzet ösi erejében ismét f.eltámad <1s élni 
fog. 

Ehhez a nemzetfenntartó alapmunkához kér
jük mi is a nekünk kijelölt szakasz felépítéséhez 
minden mérvadó tényező önzetlen támogatását. 
1\lert ha a nagy tömegeket képviselö alépítményt 
nem tesszük sziklaszilárddá, akkor romba dől min
den ncmzctment1i tört>kvésünk s a jiin~ mind~n 
ncmzetment<') nagy tl'rvc. 

Ezen cél elérésében tényleges munk;íjukkal 
ebz{mtan küzdenek, dolgoznak az iin;ílil.'• gazda
sági népiskol.ík is, mely munkának beszédes bizo
nyítl-ka volt egyrészt ki{tllítási részletünk is. 

Amidön a kitüntet(i meleg elismen) szavait:rt 
úgy a Tekintetes Elniiksl-gnek, mint pedig Méltt'•
ságcdnak egyesületiink és a magam részéról ism,:
telten hálás köszönetet mondok, egyben iskoláink 
részéról őszintén köszönjük az Orsz;íg:Js Magyar 
Cazdasági Egyesületnek a kiállítás alkahn;hal az 
önálló gazdas;ígi népiskolákkal szemben tanúsí
tott megértö és nagybccsíí támogatását. 

Makó, 1932. évi április hcS 1 1-én. 

Kivál6 tisztelettel: 
A Gazclas;ígi Szaktanítök 

Országos Egyesülete nev,:ben: 

Schill János 
elnök. 

A Gazdasági Szaktanit6k Országos Egyesületének 
Elniiksl-gét1il .:\lak6. 

CJX 1 !).)2. szám. 
Meghil·ó. 

A Cazdas{tgi Szaktanitók Országos Egye~.iilc
tének választmánya f. é. julius h1> J.-án délut<Ín 
6 órakor Debrecenben v{tlasztm;ínyi ülést tart, 
melyre a választm;íny tagjait tisztelettel meghí
vom. 

Ttírgysorozat: 
1. Elnöki jelentés. 
2. Alapszab;íly m<'•dosit;ís. 
J. Debreceni közgyüll-siink t;Í rgysorozatának 

és hajduszoboszlói üdülőház avat6-ünnepélyünk 
végleges előkészítése. 

4· Pénztáros és számvizsgál6bizottság jelen
tése. 

5· Inditványok. 
Makó, 1 CJJ2. június ht', 1 o-én. 

Schill Já11os 
elnök. 

U. i. A választmány ülésének helyét a helyi 
rendezőbizottság Debrecenben az érkczc')kkcl a va
suti állomáson fogja közölni 
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A Gazdasági Szaktanitók Országos 1Egyesületének 
Elnökségétól Makó. 

100 1932. szám. 
Meghivó. 

A Gazd. Szaktan. Orsz. Egyesülete f. é. julius 
h<í 4-én 9 órai kezdettel Debrecenben a »Da
ri Muzeum(( disztermében 

rendes h•i közgyülésl és diszközgyülést tart 
melyre az Egyesület minden egyes tagját tiszte
lettel meghivom. 

A közgyülés tárgysorozata: 
1 . Elnöki beszámoló. 
2. Inditvímytétel Dr. Petri Pál m. kir. 

vallás és közoktatásügyi államtitká r U r »Örökös 
disztaggá« való megválasztás;íra. 

.1- Titkári jelentés. 
4- Alapszabály m6dositás. lidülöház szabály

zat mcgállapitása. 
5- Számvizsgáló bizottság jelentése az 1931/ 

1932. évi számadásról s az 1932/1933- évi költ-
sl-gvetés tárgyalása. · 

6. Előzetesen irásban beadott inditványok 
tá rgyalá~a. 

Diszküzgyülés rendje. (D. e. •;,12 órakor.) 
1. »Hiszekegy« l-nek li a dalárda. 
2. Elnöki megnyitó. 
3- Dr. P e t r i P á l m. kir. vallás és köz.ok

tásügyi államtitkár U r »Örökös disztaggá« va
l<i beiktatása. 

4- A gazdasági népoktatás idószerü kérdései
ről és jövő feladatairól előadást tart: Netz Fe
renc gazd. isk. igazgató. 

5· Záróbeszéd tartja: Schill János elnök. 
6. »Himnusz« énekli a dalárda. 
Mak<í. I!J."l2. l-vi június hó 1 o-én. 

Meghh·ó. 

Schill Játzos 
elnök. 

A ( ;azd. Szaktan. Orsz. Egyesülete f. é. julius 
h6 4-l-n d. u. 3 t'1rakor Hajduszoboszló-fürdótele
pcn »R;ídli Lajos üdül<iházát<< felavatja, mely i.in
ncpl-lyre az egyesület minden egres tagját tiszte
lettel meghivom, 

Az al'llló iinnepéiJ' sorrend;e: 
1. >>Hiszekeg}'<< énekli a dalárda. 
2. Einilki megnyitó. 
3- Az üdülöh;ízat ~!avatja: Dr,. Petri Pál m. 

kir. valhís l-s közoktatásügyi államtitkár U r. 
4- A c;azd. Szaktan. Orsz. Egyesülete nevé

hen b<'szl-det moml: Molná r Sándor gazd. isk. 
igazgató. 

5· Az üdülöh<íz létesítéséról beszámolót tart 
<ls az egyesület gondozásába :átadja az üdülőházat 
Pataky Símdor gazd. isk. igazgató, az épitö-bi
wttság elnöke. 

6. Záróbesz{•d tartja:: Schill János elnük. 
i- Szózat l-nekli a dahírda. 

Mak6, HJ.l2- junius h <'t 1 o-l-n. 
Schill János 

elnök. 

• 
Elnöki kérelem. 
Tisztelettel kérem az iskolák Tek. Igazgató

ságait, hogy fenti közgyülési, diszközgyülési és 
üdülőház felavatásáról sz616 meghivőkat minden 
egyesületi tajggal tantestületében közölni, látta
moztatni és a szabadságon lévő tagokat hivatalo
san értesíteni sziveskednék. Előre nem látható és 
technikai okok miatt a minden tagot megillető 
meghivót nem lehetett külön elküldeni, illetve a 
fenti ok ok miatt iS; ~sak késéssel lapunkban meg
hivőinkat leközölni. 

Egyben tisztelettel jelzem, hogy Dr. Petri 
Pál m. kir. vall. és közoktatásügyi államtitkár 
ur diszközgyülésünkön Debrecenben részt vesz és 
Ha:jduszoboszlón személyesen avatja fel üdülőhá
zunkat. Erkölcsi kötelességem érzetében s annak 
sulya alatt felkérek minden egyes tisztelt egy~sü
leti tagunkat, hogy fenti gyülésünkön és avat6-
ünnepélyünkön igen komoly okot kivéve okvet
lenül megjelenni sziveskedjék. 

Debrecenbe minden egyesületi tagunk ugy 
nem utazhat, hogy a reggeli órákban már ott le
hessen s ezért a távolabb lakQ tagjainkat kérem, 
hogy előzőnap délután vagy este, vagyis f. é. juli
us h6 3-án sziveskedjenek Debrecenbe érkezni, 
mely napon választmányi ülést is tartunk. A helyi 
bizottság az érkezőket a vasuti állomáson fehér 
karszallagjelzéssel minden vonatnál várni fogja. 
A helyi rendező bizottság dijmentes elszállásolás
ról is gondoskodott s ezen célr,a, a siket-néma in
tézet háló helyiségeket bocsájtott rendelkezésünk
re. Az elszállásolás és ellátás kellő biztositása ér
dekében felkérem a Tek. Igazgatóságot, szives
kedne a jelzetteket minden tantestületi tagjával, 
a távollevökkel is sürgósen közölni és egyben ·a 
részvételt az elszállásolási igény külön jelzésével 
5 napo~ belül feltétlenül Kurdy Sándor gazd. isk. 
igazgatónak Debrecen I I. sz. gazd. népiskola be
jelenteni. Az ellátá!> igénylését is kérném közölni, 
mert a közös ebéden vendégeinkkel együtt kell 
hogr legyünk. (2 P. so f.)'Aiz 5 napon belüli be
jelentéseket feltétlenül kérem a fenti eimre me-g
lenni, mert másként a rendszeres ellátás és elszál
láSIOlás nem biztosithat6. Igy tehát mindenkitől 
várunk bejelentést, aki a gyűléseken részt vesz. 

Végül tisztelettel közlöm, hogy a közgyülé;;, 
illetve a közebéd után 2 órakor autóbuszokkal 
rándulunk ki HajduSIZOboszlóra üdülőházunk fel
avatására, hol az államtitkár ur személyesen avat
ja fel az üdülóházat, miért egyesületi életünk e 
fontos tényénél mindenki kötelességének tartsa 
ott jelen lenni. A-z avató ünnepély befejezésével 
megtekintjük a fürdőt és Mforrását, azután 
uzsonnázás, fürdőzés, majd hazautazás. Az autóbu
szok 4 órai várakozás után a Debrecenbe vissza
maz(>kat visszaszállitják. 

Nehéz időkben is küzdjünk ügyeink, a gaz
dasági népoktatás létéért, legyünk mindnyájan ott, 
ahol érdeklődő hatóságok és közönség vár. 

Mctkó, 1932. junius hó 1o-én. 

Kartársi szives üdvözletekkelt 

Schill Jdnos. 
elnök. 
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Gazdasági Népiskolák M. Kir. Országos Szak
felügyelője. 

355-- 193.2 szám. 
Gazd. Szaktanitók Országos Egyesülete 

Tekintetes Elnökségének 
Mak6. 

Folyó évi julius hó 4-én Debrecenben tartan· 
dó köz- és diszközgyüléssel kacsalatban érte ;Í· 
tem Elnök urat, hogy azoknak tartalmuk és kül
sö méreteikben is a mult éviekhez teljcsen méltók
nak kell lenniök. Ezzel 'tartozik az Egyesület min
den egyes tagja nemcsak az ott megjelen•'; . \1-
lamtitkár ur Onagyméitóságának, de Debrecen 
sz. kir. város és iskaláinak is, különösen pedig 
azon örvendetes ténykedésüknek, hogy ez alka
lommal lesz saj{tt ingatlanukon épült üdülölüz 
is felavatva. 

A magam részéról tehát 'kiváló sulyt kiv{mo!-: 
helyezni a teljes számban való megjelenésre és 
az esetleg elmaradók igazolásának szigoru clbi
rálásra. 

Felkérem Elnök urat, h:>gy ~a ját hat{tsköréb~n 
is hivja fel külön az egyesület tagjait a gyülések 
fontosságára és az azokon val6 megjelenés köte
lező voltára. Ez ügyben tett eredménye.> intézk·~·lé
séröl jelentését is kérem. 

Fogadja Elnök ur kiváJ(, tiszteletem kifej<·
~é!>ét. 

Szeged;, 1932. j unius hó 17-én. 
Gélter l.a;os s. k. 

szakfelügye lő. 
A Gazdasági Szaktanhűk O"z. Egye,üh·télwk E"niikségéliil. 

!\1akú. 
IOI-19J2. szám. 

Felhivás és hirdetmény. 
A Gazdasági Szaktanhók Országos Egyesületének 

üdülőháza Haduszoboszlún f. é. július hú elsó napjaihan 
megnyllik. füdeklódók forduljanak üdülőházunk gondno
kához, Ricdelmayer Jáno;;, hajduszohoszlúi gazd. isk. igaz
gatbhoz. 

Az üdülóház igénybevételéról szúl{, szabályzato! és 
házirendet a »Mezőgazdasági N époktatás« közliinyünkhcn 
jelentetjük meg. (ldülőházunk teljesen elkészült, be \'an 
bútorozva s ielavatáea után üzemhehelyez(>sét várja. Entwk 
érdekében felkérem az egyesülN minden tagját ,hogy az 
ágynemű felszereléshez jú lepe<hik felajánlásá\•al és kül
désével járuljon hozzá. Vegyük igénybe üdül<iházunkat és 
ismertessük azt minél szélesebb kiirhen. 

Makó, 1932. hi június hú 12-én. 
Schlll János 

G. Sz. O. E. clniike. 

A Gazdasági Szaktanh<>k Or.-z. Egyesületének Elnökségét<il. 
92-1932. szám. 

ElnBkl kérelem és beszámol6 
A mai válságos helyzetben erkillesi testületeknck,. 

egyesületeknek is legfőbb kiitelessége, hogy fcnn{•llásukat 
a legnagyobb küzdelem árán is biztosítsák. Az erkiiiesi 
eró fogja előteremteni azt a szükséges minimális any;~g-i . 
erót is, mely átment bennünket a szomorú jclcncn s meg'· 
órzi részünkre a mult értékeit. Erról tegyen most, c 
nehéz idökben mindenki tanuságot. 

Kötelsségem és az egyesülettel szemben vállalt fe· 
lelösségem tudatában azon tiszteletteljes kéréssel fordu
lok egyesületünk minden egyes tisztelt tagjáho7.: fogad
juk meg', de egyben tegyük meg és erllnkhöz képest 
anyagi kötelességünknek is feJ.eljünk meg. Most minden 
ékes szónál nagyobb érték a becsületes tett. 

MEZGGAZDA8AGI~POKTATA8 

Az egyesület elnöksége és tisztikara minden tőle 
\elhetllt megtesz s a legnagyobb takarékossággal azon 
fáradozik, hogy az egyesület további létét tényleg bizto· 
sltsa. De ezen munkája csak úgy lesz eredményes, ha az 
egyesület minden tagja híven teljesiti kötelességeit is. 
Fizessük tehát rendesen be tagsági díjainkat és egyéb hát· 
ralékainkat. 

A tisztikar fenti munkájának igazolásául tisztelettel 
j<"lzem, hogy az ~gy~sületi filpénztáros :•z elniikséggcl 
<"gy<·tértólcg f. é. március hb 21 -én Budapesten tartott 
\'álasztmányi ülésen az C"gyesület anyagi ügyinek rendezés(', 
szan:ílása érdekébl'n a legmessZ<·hhmen<'í takar{·kossági 
elv alapj{m javasolta az egyesület kiilts(>gvet{>sének eg)'l"n· 
súlyba hoz:l'óít és ,. tárgyhan a kiivetkez<'íket hat:írozta 
el, illetve azok n<gn•hajt:báhrn a kiizgyíílés jbdhagyá
s;ít fogja kérni. 

Az egyesületi tagok anyagi helyzetének figyelembc
vételével az <'gyforma jugok alapj:ín a kiiltségv<"tés he·· 
vételi díját <'gység<"sen tagunkl-nt évi 15 pcng<ib<'n :ílla
pította m<'g. A kiiltség\·etés tiibbezer pcngiís tags;ígi díj 
h;ítr:Mkának tételét olyképen óhajtja rend<'Zili, hogy min· 
dt·n h:ítall-kusnak, aki foly<• évi júliu 1 ·t<'íls kezd,.,. c•gy 
én•n hc·llil tartozás:ít kifizeti. annak iisszcs késo•d<'lmi 
kamatjait és a kiizgyüU•S<·kriíl igazolatlanul v.1lb I:Ín•l· 
maradél:--oíért kin'lll hír~ágait tPljt•s l'gé"i/.~~11 ·n (•),.nge~Ii. 

Kénytelen volt a nílasztm:íny •·gyesül<·ti kiiziiin) iink. 
a )1:\h·zf';gazdas;í.g-i ~époktatéÍs<C kié.ulcí.sait l·o; mf•:-o;J··h·nl·~,j 

t<•rjedehnét ;Ítmc1wtil<'g akként rl"duk;ílni, '•o.:y ; '•'-'L'llÍI 
hat;Íro7.at:í.ha kin1onndta, tniszcrint a lapot ha\·:m\.1 S 
oldalas t..rj<·dch·mlH"n 500 p(>ld;ínyhan .ielentcti nw g. E!{y · 
hPn ('lhatt.íroztt:l, hogy az iisszt•s kiad;i..;i tétc~h·k .. l JP.,/.;Íi

lítja s igy az l'lni)k!-iég adminisztratív kt)lt.,i-g-l·inl·l é., q~y·· 
heknéJ Í~ 50110 O"i rPthtkCÍ{Jt hajt \'{ogrp." 

Tudat:íhan ,·agyok mindny:íjunk twh<'z lwl} zeh'nd;, 
de azért kénytcl<·n ,·agyok ismételten felkérni az •·:.;ye,ill ·t 
i)s~z(•s tisztelt tagjait, hogy a Rcídli .!lap-, tal{:-;.i~i díjak·1:, 
lapeiMizctési díjat és az üdülóh;íz ÖH'rend,·«'>i kiilts<'g•·k:·t 
a fc•ntiek l-rtelm{•h<'n rc•ndszen•sen lit.<"' .:ik he. Eh ben 
hiztosan ditl fognak jcírni az i~kol;ik i6a/.;.{ah;i é~ \'ellik 
c·gyütt a t:mt•·stült•tek. Igy maradhat csak fpnn ,, kiizii• 
kapocs, l'gyesüiPtünk, 1n~rt a1. cllcnkezü eljtlriÍo.; l·sak .1 

na·gsPillllti~ülésh~ \"t'ZC"thl't. Ezt p~dig Ü\':u.í .. a ruag.a .. 1a•:ín 
:íllú tagunk egyike sc•m fogja kid1~ni .; ,. f<·lt<·n'·· •·llr·n 'It. 
•·gy<•sület \'CZet<hégc• •·l<•,·c is tiltakozik. 

~lak<'•. I<JJ2. évi m:íjus hú 25 én. 
ríszinte és igaz kart;írsi ti><telett<·l: Schlll János 

(•lnii 1i 

A foly6 évi országos mez6gazdasági kiállltáson isko· 
liíink ki:íllítási részl<-tcir<il a kiivetk<'zó fc·lv{>t.c:'kk kl-~
-ziiltck. 

1.. Kiizépfal haloldali tul_,', végén kézimunka részlet. 
ll. e gy anazon falrészleten a háztartási részlet. 
lll. Ezen a falré,zle·en a hcjára·nál kézimunka részlet. 
IV. Kiizépfal johh oldalán a h<'j:íratnál l<·v<i kézl-

munkarészlet. 
V. l 1 gy anazon oldal kiizepén a kertészeti, sz61Bszetl 

részlet. 
\"1. egyanazon oldalon a fal helsli végén kézimunka 

részlet. 
\"11. A hosszanti fal b<·ls•i végétól gazdasági, méhé 

szell és baromfitenyésztési rész az oldal kij:íratig. 
\'lll. Hosszanti falon kiizépkijárattúl a kalocsai nw· 

d•·lig 111 ajduszohoszlú, Kunsz<'ntmMton ), gazdasági részlet. 
X. Hosszanti falon lwj:hatn:íl (Sz{ok,•sf<·hérvár) gaz

dasági és házlipari részlet. 
A n'•mai számok egyben a képc·k lemezszámait is 

jelzik s Igy akármc•lyik·c a f<•nti számjelzés alapján ti!· ·2-l 
cm·l's nagys{•ghan 3 -l l' árban Ludwig Károly müszaki 
fényképészeténél (nyug. Mnagy. ). Budap<•st, X., Zaliln· 
utca 41-a. sz. alatt mcgretul<·lhet<i. ( Ft<ny•·• k(>p•·k ren
dcl(>st• dlszerühh.' 
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l HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK l 
:\l. Ki r. va ll;í~- P~ kiiz:Jktat;ísügyi minisztert61. 
4X.7 40 l 'J.12. sz;inl. 

".-\ m. ki r. ,·a ll{,:.; PS kiizoktat;ísügyi minbz
ternek ..JX./..JO I<J32. Vll.a. sz;"itnu reneleletc az iin
Miú j.!"azda:.;;ígi n(~pisk:•lák P . .; a gazdas;ígi ir;íanyú 
tov:tbhkPpzc'í n(:piskol;ík údinak beoszt;ísa t<Írgy.í
ban. 

V;i/(1/1/l'IIIIJ'i kihif!. Riz:Jttsd{!IWk, l'ftfume:ulyi 
kir. Lmtcfti{!ycflín:·ll és !t flecskemiti kir. lmtfd
ii~ydlíi llircndc•ftséf.! Vczetöi(-nck. 

.-\z isk:•l;íztat;ísi kiitelezettsPg teljesítésének 
hizt.~:,it;Ís;Ín'•l sz<',](, 1921. évi·.'\.'\.'\. t. c:. ps annak 
,·{grehaji;Í,a t;Í rgdban kiarhtt IJo.;oo 1 !)22. 
sz(tn•u. rendck-t -1-7· ~-a dííirja. 1~-:•gy az iin;UJ(, gaz· 
rla-;;Ígt n!·pisk:•l;íkban a tanu16k a nv<Íri fl-ll·vben 
r,.zeptl'mfwr okt{,ber todbb{t ;Íprifls-junius h6· 
nap.•k' hetenkc'·nt 4. a 't<lfj fc~fp1·b.::n pedig ·no
n mbn-m;Í rcius hc'map:•k 1 lcgal;íbb heti lJ 1Írai 
~·ktat;í.sban, a gazrh~;ígi ir;ínyu todbhkPpdí nép
tsk•fat tanull•k pedig a ny;í ri f<lf(-vben -t.. a téli 
f<1h:I.IH'n pl'dig il'gaf;íbb 7 IHai oktat;Ísban rést.e
sítenclc'ík. 

\1 i1·ef az emlitett tanii;í:.;i idc'ínck az egy.:s 
t;Í rgykiiriik kiiziitt ,·af{, megosz hí sa ·eddig küliiJ1 
szab;ílyoZ\·a nem lett. a tanit;ísi idő eg1·séges be
oszt;ísa 1:rdekében eirenelelem a kii1·etkezc'íket: 

l. Az iillluí/ld J.tazdnsúgi népiskoldluuí/ a téli 
féllt·bcn a kiit<'lezci heti <J l•r;íhr'•l 4 r'•ra a gazdas:'tgi 
t;Írgyak tanit;Ís;íra 4 c'na, a kiizismercti t;írgyak és 
1 c"n·a a hitt<Jn tanit;ís;íra fonlitandú. 

.·l IIJ'lÍri Nllt·hcn a ·kiitclez(í heti 4 úra a gaz
das,ígi t;Í rgyak tanjt;ís;Í ra forditandiJ. 

A gazdasdgi irtíuyu I:Jt·dhblu:pzlí (ismétlő) 
11 l: pislwftífm:íf a tc~ li fllét·hC/1 a kiitelezc"í heti 7 
,·,r:íh<•l 3 •"•ra a gazda,..;ígi t<Íq.ryak tanit;Ís;íra 3 
r'na a kiizismeret i t;Í rgyak Í's 1 ,·,ra a hittan tani
t;í"í ra f:mlitandc'J. 

11 uydri fNét·hcu a kiitelezií lwti 4 r'•n'tb<'•l 3 
r'na a gazdas:ígi t:'t rgy:tk, t úra pedig a kiizismerc
ti t;írgyak tanit;b:íra f;~rditand<'•k. 

Tekint<"ttPI arra. hogy elc".íl emlit~tt rell<l<'ict 

a felsorolt 6raszámokat a téli félévben ugy az ön
álló, mint a gazdaság iirányu t:w.íbbképzö népis
kol;íkn.íl. mint minimumot jeliili meg, el rende
Icm. h;,gy az önálló gazdasági népiskoliknál ez~n 
úra~z(unon felül megtartott órák kizárMag a gaz
das;ígi t;Í rgyak tanit<Ís;Í ra brdittassanak. 

Fclhiv;un a Cimet, gondoskodjék arrlll, hogy 
az iin{lll6 gazdas;ígi népiskolákban, valamint mind
azon gazdas;ígi ir;ínyu továbbképző népiskolában, 
melyek a no o 19 1931. számu r~ndelerem
mel nem szcrveztett.::!k át általános irányu tm·ább
képzíí népisk:Jl:íkk;í. a tanítási óráknak tárgykörök 
szerint val<í ezen beasztása szigoruan betartassék!.. 

Budapest, 1<)32. évi május hó 21-én. 
Dr. Karafiá/h Jenő s. k. 

:\1. Kir. vall<Ís- és közoktatásügyi minisztertc'íl. 
»A m. kir. vail;ís- és közoktat;ísügy iminisz

tcrnek 49·437 1932. \il la. számu rendelete a >>::\lus
kútli« cimü magyar kézimunka ujság előfizetésé
nek az iin;íllrí gazdasági népiskolák n\szére vall• 
ajánl;ísa tárgy;íban((. 

valamennyi ön.íllrí gazdasági népiskola lgaz
gatóság;ínak. 

A m. kir. :'tllami n<'íiparisk0la szerkesztésé
ben és kiad;ís.íban megjelenő >>:'.Iuskátli<' cimíí 
magyar k<\zimunkaujs;íg a magyar nép forma
kinesc és a népi részletrajzok ugyszintén a sza
básrajzok közread;ísával az ön:ílló gazdasági nép
iskoUk kézimunka és szabás-varrás oktat;ís;ínak 
t;Ímogat;ís{tra siet és igy ezen iskol;ík tanitása 
szcmpontj;íb{JJ is hézagpótlr'l. Ennélfogva az em
litett , kézirr~~nka ujs;íg:•t az iskohík részére be-
szerzesrc aJ;mlom. ,. 

A lap a tané1· 1 o hrínapj;íban haYonta jelenik 
meg. és clíifizetÍ'si dija évi 12 pengő. 

A 1:~ p szcrkesztlísÍ'gc és kiadcíhil·atala: A :\l. 
Kir. Aliami i\ííipariskola (Budapest, VIII. Rá
kckzy-tÍ'r 4· sz.-,. 

A núnisztcr rendeletéből: 
Dr. Zs(/rkó Pdl s. k. 

miniszteri oszt;Ílytanácsos. 

LAPSZEMLE J 
Nádai Pál: 

Könyv a gyermekröl, munka, játék, 
múvészet 

~l:i,111lik ki:od:b. lludapl·"t, Franklin· Lír,uial. 
A m:bodik kiad:i~han nu·gjelt'lll z~Phr ~~~tl:tkú c~ino~ 

kiiny,· \"alc',~:í.gos katekizmu:-.a a 111ndrrn IH'\'Pié-; tutl\Jill:Í.· 
ny:ínak. Tudom:ínyának? i" em, míívés1.<•tÍ'nek. ~l<"rt aki 
a JO't•ntwk napfényes, derült hirodahn:ít a ~zerzlj·;.•l t'!·L.'lllt 
\'i-J{igj:írja, az ['Jnlu·ri ~zPIIt•m virtu(,z j<itt-kának ér.~i a 
IH'\'t•ll• .. t. A I·D't.•rmPkszoha, a jth!'\z«',tér, a gyt•rutd ... t·~ 
kl'rtj<', az i~kolai müh('l·y·, a nagy\·éí.l·o~i •Jtca t~s az C'J"dúk 
ti.,ztú ... a a :-.zíntl'rl'i cnnPk a mÜ\'Í':-.zi produkcit'm;tk. A 

j:ítékos <-s alkotnidgyú gyNmeki lélek, a hangszer, mely
luil a mod<·rn ncvdö a7. egés7. embert fejlest.ti Iti, míg 
erkiiiesi sumélyiségét megkoronázza. 

~l i mindcnr.il van sz<> ebben. a nc,·elő •zimfúniában? 
.J:ít<-kokrúl és képeskiinyn•knil. lrodalomr.-,1 és ,·~t:íkrúl a 
t<•nn<-"7.l·tlwn. A modcrn mííh<'lyi nevl'lésrtil, a plen air 
iskol:íkrúl, az :íllatok és a niivények lclkület<'nrk mc·gig
lll<'l"tl'tés{·n'il. t:íncn"•l és tomáról a ritmikus ,zépség él\"e· 
zl-sén•, cll' fiiként a rnih·(.szi gyiinyiir fc•lk<'ltéséröl r.1jzon, 
k<-pl''kiiny\"iin, mííalkot:ísok s7.1'mlt'lctén '<l'fi'S/.tiil. 

A g)"l'rtnekswb:íh<'•l inciul Kl :-.1ádai Pál kiinyv<' és 
a 7. <"mlwri "zéps{>gdgy tl'lj<'ssl-géhcz: a. napfényl's h:ízhoz 
jut c•l z;írúf<·jl'Z<'téhen. Mialall <~.kéts7.<Íz oldal." kiinyl" kéz 
a k(-zlwn \"1'7.1'\ a7. utolsó félszá7. év rcfonnpedag.-.g'iáj:ínak 
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iisszes szinterein át, úgy követjük lcnyügözii mondant
valóit, mint valamely új világ bemutatóját. A józan tu
domány, a .tertn&a:et s a milhely jelenségei miigött meg
pillantjuk az igazi nevelés igéret-földjét: a Jerüs, opti
mizmussal és hittel átsugárzott ifjúságo!. 

A gyiimillcslls tavaszi és nyári permetezélét ismer
teti a »Növényvédelem« és »Kertészei« legújabb száma. 
Cikkeket közöl a gyümölcsfák öntözéséról, a permetezés 
meggyorsltásáról, a konyhakert beosztásáról és ,-eté;;.
forgójáról, a talaj meszezéséról stb. A dúsan illusztrált 
két szaklapból a »Növényvédelem« kiadóhivatala (Buda
pest, V., Földművelésügyi minisztérium) egy alkalommal 
e lapra való hivatkozással díjtalanul küld mutatníny• 
számot. 

Kunhbnzés néven csaknem elfelejtett színdús s for
makincsekben gazdag régi magyar hímzésfajt t•le\·cnít 
fel írásban, rajzban, fényképekben dr. Gyórffy lstv:ín, 
a »Muskátli« májusi számában. Régi esipkemü,·észctr<'il 
s.zóló, fényképekkel illusztr:ílt cikk kl'retéhl'n B:ír:inyné 
ezúttal filet vagy rl'ceesipkével, a szálhúzásus é; :íttiiréS<·s 

~GAZDA8AOIN&POKTATA8 

himzésból fejlődött X\'1. és X\'11. századi olasz varroll 
csipkékkel ismertet meg. Csányi K:iroly kl'l<"ti szönycg<•k· 
ról szóló tanulmánya során az u. n. erdélyi szónyegek· 
ról közöl érdekes történNi adatokat, jelll'mzi öket moti\'U· 
maik és szinezésük sz••mpontjáb61 s fényképek, részlet· 
rajzok segítségével a kivitel módj:íra tanít nwg. :\lüiiNn<' 
Konkoly-Thege Ilona hímzett gyermekruh:ík készítését 
ismerteti 4 és 9 é\·es gyermekek sz:ímára \'aló szab;j". 
rajzzal, részletes hímzés mint:Í\'al s a ki,·itl'lt lépésnil 
lépésre :íbrázo16 rajzokkal iluslztrált cikkében. Just Krisz· 
tin fényképmotll'lljl'i a mod<·rn lak;ís í<lés<·s díszítés{ot 
mutatja be a régi magyar erPCleti néphimzés.,kkel. Szon· 
tagh Aranka a t·setneki csipke készít{>s(>lwn \'t•zt•t t•gy 
lépéssei l'löbbrl'. Ezenkívül erl'd<·ti nagys:ígú. le,·a"dhatú 
mintáikkal, lo\'ábbá nöi pizsama ingy<·n szahásminta mel· 
léklettl'l kcd\'eskedik t' gazdag sdlm ol\'as!).i~ . .-\ :\lus· 
kátli a m. kir. ;ill. Nt'íipariskola Budapt·st.(\'il,·~~~-~k<'>•·zi· 
tér ~- sz.) kiad:ísáhan jt'lt·nik nwg. Egy .. s '\ti!" {os ''NJ\Itill 
\'ánysz:ím ára r. so P, d•· •·liifizt·tésbe:l 10 szlNr~~~~~lf< ·egy 
évfolyain iira 12 P. Elc'Hi,.;c.•lé; ('-,f'téhen .a mut;it,·;lny~zám 
ára beszcitnít az (•lt)fizC'tés ÜS!-!t.t•gl•ht•. 

l H l R EK 
49-165--1932 .szám. 

Pályáza:! hirdetmény. 

~Küzzététetik a m. kir. ,-allás- é.; kiizokta~:ísiigyi 

miniszternek 49165-1932· sz. rendelete alapján.) 
A kecskeméti m. kir. áll. gazdasági szaktanítúniík{>pzö 

intézetnek az 1932- ·33· tanév folyamán újból megnyitandú 
l. évfolyamára \'aló felvétel tárgyában. 

A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szaktanít<'>nö
képzö intézetnek az 1932-33· tanév folyam:ín újhúl meg
nyitandó l. édolyamára valú felvételre pályázatot hirde
tek. 

A gazdasági szaktanítónöképzö intézet tanulmányi 
ideje folyó évi október hó 1 -én kezdődik és két tan
évre terjed. Az l. évfolyamra lisszesen 20 fizetést•s hallgat<'• 
vétetik fel, akik a megállapított bl'iratási dijon kívül 
tandlj, lakás és ellátás dmén havonként p ii'lt\'en) l'·t, a 
tanulmányi idö egy évfolyamára tehát 500 :iitszáz) pengót 
tartoznak negyedévi l'ltill·ges részletekben az intézet pénz
tárába befizetni. 

Pályázhatnak 22-ik életévüket még he nem liiitiitt oly 
hajadon elemi népi,kolai tanftóntik, akiknek jeles t•lemi 
népiskolai tanítón<ii okleVl'lük van. 

A pályázóktól ép, <'gészségl's szervczct ann:íl is in
kább megkívántatik, mi\'d a tanfolyamm felvl'tt hall
gatók részérc a gyakorlati munkákban ,·alt'• rész\'étl'l 
alól felmentés nem adható. 

A szabályszerű, czidöszerint 1.6::> P okm:inyhély<·ggl'l 
ellátott kérvényhez a kü\etkezö okmányok csatolantlúk: 

a) Születési anyakiiny,•i ki\'Onat, 
b) elemi iskolai tanít6nöi oklevél, 
c) magyar állampolgárságot tanusft<'> hat(.sági bizo

nyitván, 
d) erös és teljesen egészséges szcrvezetröl, valamint 

testi és szellemi épségról sz<'>l<'> hat<'>sági tiszti orvo,;i hizo
nyltvány; 

e) a szülök foglalkozását és vagyoni állapotát, a kis
korú gyermekek számát, feltüntető újabb kelctii hiteles 
községi bizonyltvány, 

f) erkiiiesi bizonyftvány, 
g) esetleges szolgálati bizonyftvány. 
:\ felvételnél vidéken nevelkedett, a falusi gazdasági 

életet ismeri\ s Igy a gyakorlati mezögazdas:íg iránt tiihh 
érzékkel bir<'> pályáz<'>k elönyben részesülnek. 

A pályázati kérvényeket a m. kir. vallás és kiizokta· 
tásügyi minisztcrhez elmezve azon tanftóntiképzö intézl't 

»Centrum« Kiadóvállalat Rt. IX., Köztelek·u. J, 

igazgatcí~cigcíhoz kt·ll lwnyújtani. anwly ÍiHÍ'/.l'tnl-1 a p;'•ly:í 
z{,k C'll'tlli iskolai tanít<')n,'íi okh•\'t'lüket ~zt•n•zték. 

~lár tnííkC;dé!-!lH'n lt·vf) denl: nl-piskolcti. tanit1'mök kl' .. · 
\'énycikl'l a miikiidl-,ük lwly(>n· illt-tl-kt•s kir. t;onft-lüg~ , .. 
ltikhiiz tartoznak lwnyújtani. 

A heérkl'Zl'tt p:llyclzati kí-n·ényc."kt·t a tanítúkl-pz:'iin· 
tl-zct igazgatúja é~ ~z intt~ZI'1t•khl'7. ht·thztutt g-a,.;da-..tígi 
szaktan:ír ,illt•l\'l' a kir. tanf<-lügyt•lti ;Ít,·izsg;ílj;ík ;., il id· 
\'ételre csak azo'kat hozdk ja\'aslatha, akik a tanítúképú> 
intézet iit évfolyama alau a h;íztartftsi tecmWk l-s a kézi· 
munka iránt a kgnagyohh hajlamot és kl'tl\'et mutatt;ík. 
illch;kg a gazda-,;í.gi ~zaktanítt'mói p:ilyoí.ra \'alú r:'•tt·:e, 
mettségüknl'k tanítúniíi szolg;Íiatuk alatt is tanuj•·ll-t adt;ík. 

Az l'gy<'s igazgatúk, illl'l\'1' kir. tanft·lügydl.-(>g<·k a 
kér\'ényckl't j<'ll·ntésük kí"'r<'tt:hl'n a \'all:b· é; kiizoktil· 
tásügyi minisztNiwz t<•rjt·,ztik fl'l. 

A gazda~cí.gi s,.;aktanítt'uu';kl-p,.;Ü int<~zPII)(' a m. kir. 
valhís- é!-1 kiizoktatrlsügyi tninis7.tl'r jaca~lat;:í.ra a m. kir. 
1-'iildmCt\'l'll-,ügyi :\lini,ztN ,-,•szi fl'l a hallgiitúkat. 

A fl'l\'t·tt hallgatúk a j<"il'ntk!'zéskor ~-:az<Ja,,í~-:i irányú 
fc)vétt•)i \'Í7.~g,;ilatot \('~ZIH·k t'·~ ('7.('11 ft•Ji.il on·o-.i)olg j~ 
m<'g\'izsgií.ltatnak, mi\'t"l az intt.o;,.;"t kiitl'lékt~lw tiinl·nt f1·l· 
vétel véglegessé t·sak akkor ,·;í.lik, h;1 .a pcílyüzt'• a dz-.g-/1 
laton is mindt•n tekint<•tlll'n alkalmasnak liiliílt:~tik. 

Pályázati határid6: 193Z. évi július h6 15. 
Budapest, t•)J2. éd jíniu' ht'• J·Ün. 

..\ mini~zter lwly:·tt: 

Dr. Petri Pál '· k. 
;íllamtitk;ír. 

Szerkesztöf taaácsad6 
lgazgatllkhoz. Minthogy az iskol:ík é\'i munk;íss:ig;Í· 

r<',J lapunk julius augusztusi s,.;:Í.mcí.han ijsszt'fol-{lalú IH"
számolút •'•hajtunk tartani, fl'lk{on·m az iskol;ík igazg:ll•'>it, 
hogy _julius hú 1 >·ig mindazokat az adatokat, amdyt•k 
az j,kola évi értékes munk:íjára vil:ígot \'t'llll'k, tanfol r". 
mok zán'•ünn•·pélyeit {:s m:ís <'st•ményl'kt•t illusztrált'. uj,;ig
kiizlcményckct a szl'rkt•sztt'ist.'ght• lwküldeni szÍ\'l•,k•·tlj.,. 
nek. Akik e felhi\';Ísra a j<·lz<·tt itWig st•mmif{olc dhhzt 
n<·m adnak, az isnll'rt<'t<ihöl kimaradnak. 

Tilbbeknek. A lap szdll'tni ügy<·ilwn a -zt•rkt•>ztii,(>g. 
h!'z, Ct·gllod 2., anyagi ügydben az <'gye,iill't pénzt;ÍrtH>· 
k:íhoz, Turkt'\'1', m(>ltúztassanak a h•\'l'lt•kt•t kiildt•ni. 

Nyomdaigazgató : Bornemisza Gábo r. 
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