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~ezögazdasági Népoktatás 
A GAZDASÁGI SZAKTANITÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 

Előfizetési dii : egész évre 8 pengő. Az eló
Iizetési és hirdetéoi dijok a Gazdasági Szak
Ianilök Orsz. Egyesülele pénzhirának Túr
kevére az 54.135 csekkozlimlán küldendök. 

FELELOS SZERKESZTŰ Megjelenik minden hónap 15-én 
Szerkeszlóség és kiadóhivatal: Ceg· 
léd2. •.-, Az Egyesülel lagjai a la
:: pol lagdijuk IE"jében kapják ... GYÖRFY GÉZA 

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

----------------------------------
Petri Pál 

(Cy.) A borzalmas vil.íg1:gés ut(tn bekövet
kezett trianoni katasztrófa iisszes intézménycink 
köziitt a lcgsulyosabb c~ap;Íst ,~ppcn az iin;í\1{, gaz
das;ígi népiskoUtk intézményérc mértc. A vil,íg
történclcmbcn p(oldMianul (tJ)c', gyal(tzatos t-s esz
tclen ors:z.:ígcsonkitús clc'ítt még nyolcvannégy is
kolában folyt a gazdanc\'clés 
sokat 1gcro munkúja egy 

pedig a p;írisi békék katasztrl•d'ális mérvü kihatá
sa folyt;ín a vil;ígkcreskcdelem ugyszólván csere
kcrcskcl!clcmmé zsugorodott össze az előnyös kül
földi beszerzés lényegében attól függ, hogy mcnnyit 
milycn feltételek me ll ett tudunk kivinni. És mit ad
ll at unk a ki.ilfiildnck, ki.ilönö··cn az ipari államoknak 

cserébe !tn;íst, mint amink 
még megmaradt: gabonát, 

olyan nagymérctü terv kere
tében, mcly a gyors és eni
teljes fcjliidés lehctcisí-gét is 
biztosította. A trianoni terület 
rabl{tsok cn)szakos megtör
tí-nic ut;Ín múr csak ncgy
venh;í rom iskol(t ja ma rad t a 
jMor m;ín n·.ez1igazd;í lkodásra 
szmitott csonka ors~;ígnak. 

Az crd1ircngctcgekbcn biívcl
kcdli, ~óban, vadban. s1.énhn, 
aranyban, ezüstben, mindcn 
ipari nyer~an~ ag han felcsen 
gazdag orsúgnak is llrr·rs 
I'Olt n IIICJ!Iévií llyo/CI'OIIIIf[!_V 
is!wM;n, llll'llnyirl' ka.'asztró
fcíliwn kel'l'Sl'hbct ;dmtctt a 
meghagyott lll'f!Yl'cnluírom 
[!nzdllképzö intézmény akkor, 
amikor a megmaradt l'J!ylwr
mndrésznyi országnak a lét-

-----------

bort. állatot, toj:íst, g~·ümöl
nöt, cgysz6val mczőgazdasá
gunk tcnnclvényeit. Dc a je
lenlegi gazdasúg-i válság kul
minativ pontj;ín még az sem 
elég, ha mcziígazdaságunk b!') 
fele' legeket tud produkálni. 
:\la csak azok a termények 
Jiihctnck tekintetbe, mint clli
nyils cscrc;íruk, melyck mi
niíségilcg is ;íllj;ík a ver~cnyt 
a vil(tgpiacon. Ez pcdig 
amint az elmult keserves ti
zennégy év alatt tapasztalhat
tuk, olyan ~ulyos követel
mí-ny, amelynek mt-g oly 
kcd~·czü fl'ltételü lu·reskecld~ 
mi szcrzücléselt mcllct is csak 
ltkkor tudtA•l/a megfelelni, 
lia nzindcn tekintetben értel
mes és lzozzcíértü gazdaidbor 

kérdése fiiKK él•riil-évrl' a 
mczÖJ!nzclcílkodds tcrmésl'frdményiltil. 

Ma az t-let fcnntart;ís;íhoz nélki.ilözhetctkn 
s<'•ti'll kezdve a legszükségesebb nyersanyagokig 
az ipari termelést biztosit{, félgyártmányokig a 
tuls.lso~ 1;:\l,ÍI. érzésekkel nem gyamtsithatc'• »ki.il
földről« kell beszereznünk mindcnt. :\linthogy 

tíllitunk lwrcvonalha. 

lly('n kiirülmt-nyck mcllctt mindcn tulz;ís nél
kül nwg(tllapithatjuk, hogy az isko/tiink fl'léltl'k 
.az dl'l'sztésl' kétszal'S Vl'sZll'Séf!Ct iclcnt az or
SZlÍJ!r« nh•·r. /\bban az élct-hal;íl kiizdelcmben, 
mclyet a h(tboru, bcfej'-'zésc c'1ta a gazdasá!!i harc
tereken kétségbeesett eröfeszitéssel nemzeti lé-
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tünkért folytatunk valóságos védcibástyákk;í nöt
tek ki az . önálló gazdas;ígi népiskolák, mint a 
kisgazda tömegek egyetlen nevelö szakintézményci. 
Minél több ilyen iskolát épitünk ki, annál több 
kiváló, a kor ismereteinek szinvonalán álló jó 
gazdlit adunk az orsztígnak, akivel a siker remé
nyében vehetjük fel a küzdelmet a világpiac ádáz 
án•ersenyében. 

Bármily nehezünkre esik is, de rft kell mutat
nunk e helyen ujra arra a sajnálatos körülményre. 
hogy az ömíl'ó gazdaslígi népiskoláknak ezt a nem
zetmentö feladatdt - kiilönösen a trianoni ka
tasztrófa elsií él'eiben - lH ilteték:•sek közül C!.ak 
igen kel'esen ismertélt fel és ez1•knek a kevesek
ne/t is a mcs/erségesen támasztott·· akadályok 
légióh•al !tellett megkiizdeniök, mig eljutottak 
odáig, hogy a nemz-et jö,·6je szempontjAból oly 
felbecsülhetetlen értékű elgondolásaikat a gyakor-

. latba átvihették. 

Ezek között a jövéJbe látö, a körülményeket 
helyesen ml-rlegc16, ;íllamférfiui bölcsessl-ggel 
megáldott kevesek közölt is elsö helyen áll dr. 
Petri Pál, a m/lás- és közoktatásügyi minisz
tériumnak immár tiz éPt' köztiszteletben és közb.-·
csiilésben álló líllamtitkára. Abban a tört{-nelmi 
jelentőségű sikerben, mclyet az összeomlás kata
kliz•_nájáb<íl kimentett kultur- kincseink megövása 
l-s fenntart{tsa tekintetében sikerült elérniink az 
érdem föré~zbcn 6t illeti. Puritán gondolkozásá
val, ntagit megtagadÍJ munkabirásával, minden 
hdyzetet értékelni tudó, mclegszivü belátásával 
éberen virrasztó nemzetszeretetével példát adott 
a ~·eze/öknek és a veze/eiteknek, hogy a rtínk
szakadt nehéz megpróbdltallísok közölt hogy kell 
a köz érdeket méltóan szolgábumk. A l;írmá~ •. 
piaci szerepléseket nem szereti, sohasem kereste, 
de csendben annál sziv{,sabb kitart;íssal, a sikerbe 
vetett ann;il fanatikusabb hittel ,·égez mindé•n 
munkát, mclyct hivatása mértéken felüli m:-nn~·i

bégben számára kiró. 

A mi iskol;íink fenntart;ísához sziikséges el
enyészö költséget is ml-g- felesleges tehertételnek 
minösitették sokan. amikor Petri Pál mtir felis
merte azt a jelentős szerepet, mPly a magyar me
zőgazdasági termelés átszerFezésébcn az önálló 
gazdasdgi llépiskolákra l'ár . ..\ tornyosuló költ
ségvetési akadályok sem riasztották vissza, hogy 
iskaláink ügyét a legmesszebbmen() igy·ekezctt(~l 
fel ne karolja, és meg ne tegye az clséí clhat;Írozü 
lépéseket iskuláink kiépitésére és számának a le
hetetlennek látszó viszonyuk köLött is todbb 
szapuritására. Ennek a nagyértékű koncepciózu~ 

elgondolásnak, nehézséget nem ismerö szivós aka
rásnak az eredménye, rövid néluíny év alatt tiz 
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iskola uijászervezése és kilenc ui intézetnek a 
lelépitése és ugyanakkor minden egyes megléwi 
iskolának kisebb-nagyobb mérvü fejlesztése. 

E helyen alig lehet t~rünk arra, hogy Petri 
Pál érdemeire, melyet ő az egyetemcs magyar 
kultura fejlesztése :terén köz~lismcrten szerzett 
kell<'\ hivatottsággal rámutassunk, de ugy véljük, 
hogy elért sikereinek minden ékesszómíl méltóbb 
maradandóbb kifejezöi azok a virágzó intéznuJ
nyek, melyeknek léte h mlmluíssdga a jobb ma
gyar jiil'endö bizonyossága. 1"1römmel kell azon
ban itt a nagy nyilvánosság eléitt megállapitanunk, 
hogy Petri Pál intézm.~~nycink missziójdt t'lsö pil
lanattól kezdpe megltítfa, rs a nemzeti ujjáépi
tés ten•ibe szervesen bcleil/:>sztettc, s nlimh-n 
igyckezeté\'cl arra törekedett, hog-y ezek az isko
lák minél eredményesebb munkút végezll!'s.;enck. 
Nt•mes infencióit a legteljesebb mért/kbm m•·g
értve hálánk és tiszteletiinit maradandó kiit'jné
seképpen mi, emwk az intézmhiJ'Ih'k egy é!t•ttc 
elltölt'lezctt munllásni a hil'!tlt~li fíínökségnH is 
nkölcsileg magasabb tisztségbe magun/~ föh: 
t'lllt'lt!i!l.· egyesüfelünil örökös disztagiál"rí l'{ítas?.
tottuk. 

Kl-rjük, hogy ~zen·tetiink és tiszteletiink nwg · 
nyih•;ínul;büt fogadja azzal a nagyldkii meg,~r

tl-ssel. amely sz;ím;Í ra lclkiinkbt·n mind••nkor meg
különböztetett hely<"! biztosit. 

LAPSZEMLE 
A Mezökövesdiek ezer súnü ' 1·irágu matyú himZ<'

st·irwk jt·gy{ol,..n fcj<"zi he a »:'ll u, k ,; ti i·• ro. juliu'i 
>Záma az dsü él"ful)·amol. Taiálúan jcllt•mzi a "irwk ' 
\·irágos Inuti\ umuk páratlanul l(az.da~ .:-...,~zc·fonó~lcí ... a t'lliH'k 
az l·l~ö l'~:lh.·nc.lüuck muuk;í.ját: a ~~~IU!tkií.tli,< ii~~Zl'gyiijtiitt•· 
a Ina~yar népntüvé~zc.·t Inindt·n !t:liné• é!t ,-irágát ~ kt~l 

marukkal ~zórta azokat a Illagyar nók lllllnka-a ... /.taláriÍ. 
Jutuli •·mcllt·tt hciy a juliu,j számhan épp•·n ugy. mint 
ct ntegdözókhcn, ~zi"myt'gckrül, nc1ncs c.·sipkf~krúl ... zl•Jl, 
tanulm;inyoknak, >Zahá""k rajzul<bát, hurgoit, kiJiiitt hol· 
mik, <""''"'CIIl<;k .. l•·ngyí'k, lt•;inykaruhák, h·lu'nrcmii•·k ci· 
készilését, diszitl-sél nwgtanitú ki>zlcmí·lly•·ktl<"k, tcrméozt·· 
leo nagy"íghan mcll{·k•·h·t· mindcn kép<"klll·n éo sziil"q;bt·n 
ismcrh•tett Inunkáhuz a lc.•va~alhat6 Illilltát is. A 10 ~z;ltu
hól álló é1·folyam döfizclé,hcn mindü,sz<" 12 pengő, júl
lt·hct az "gY"' sdm és mutall·ány.zám 1.50 pcngöhe 
kerül. Kiadúhil"atal: a :\1. Kir. Ali. :\óipariskola, Buda
(l<'st, \"111., Rákóczi·tí'r 4· Az uj él"fulyam !>zcptcmlwr 
r ;-én kt·zdödik, amelyre jclcntkczé,ckct é~ döfizctésék<'t 
m;ír mu'l ~lfogad a kiadóhil·aial. 

Növényvédelem és kertészet nélküliJzhctctlen minucn 
kt·rté'Zcllcl foglalko7.Ó t·gyén »zámárol. Alland.-.an kiJzli 
a l<"gujahh nüvényhctt•gs(•gekcl é.; awk cll<·ni ,·édckczó 
<'lj;irá,okat. 

Az Ebtenyésztés ncm.:sak az ukszcrü tt·nyésztók, dc 
mind•·n kttlyakt•d\"f·lti n',zl'rt• éll"ezctc> cikkeket kiiziil. 

Csonka Magyarország nem ország 
Egész Magyarország menyország 
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Tudósítás a Gazdasági 
Szaktanítók Országos Egyesületének 

az 1932. évi julius hó 4-én Debrecenben tartott 

ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSÉRŰL 
Országos Egyesületünk f. évi kiizgyiilé:.ét az or· 

szág egyik legnagyobb mezögazdasági városíhan, Dei>
n·•·•·nhen tartotta, amelyre nemcsak az egy.·süicl ta;:
jai majdnem tl'ijes számban, hanem ugy Dcbren:n 
város vezetősége, inté1.ményeinek képviselt'ii, valamint 
a vidék nagyszámu t-rdeklód<i közönst:g., is nwgjeknt. 

Az egy<·sület tagjai m{tr d<')tte való nap t-rkcztck 
Oebrt>cenbt• t-s impozáns számhan vonultak ki az 
l'lnhk vezett-st-vci a d. u. 6 6rakor t'·rkcz<i gyors
vonat t•lc.'· dr. l'etri Pál államtitk{Lr, országg-yüll-si 
kí-pvist·lt'i fol-{adás;íra. 

A dehnn·ni gazdas{<gi iskolák t:ullesliilc·tdm·k 
f{trads<Íl-{OI nt·m ismeni citizetes kiizhcnjár<isara 
a sikPillt-mák debreceni inrézetében kapott minclcnki 
kl·nyelnws dhelyezést. 

/\ dt:lután folyam;ín a város kiiztereim·k és utc:ii
nak f<ísitását, parkirozását, ,-alamint a nagyerdei ujon
nan í-pü!t s:raml-fürd6t tt·kintették m<·g :1z q;y,·siikt 
tagjai. t•stt· az Angolkirályn<i- és Bika-s!.álluda étter
m .. ihen tartottak har;ítságos isnwrkudl-si estét. 

A kiizl-{yü:és a Déi-i-muzt•um disztt·rnu:ht·n Schill 
János makí'•i gazdasági iskolai igazgató elniikkte alatt 
~-!·n reggt·l <J úrakor kt·zdödiitt. 

Flniik nwlt·g sz<·retellcl kösziintiitte a mc·l-{je:,·n
tt·ket, tnt·gnyit•'•jáhan megf'mlékezell az t•imult ndu··z 
t·sztendőnil, riividt·n vázolta az t·gyesült't j•·ienie.~i hely
zetl·t, kitart{<sra, ügysz<·n·tetn•, {tldoz:ttk{·sz,;,::~n· buz
ditotta a tagokat. Soha nagyuhh iisszetartitst, iimeth·n
séget, megért!·st és szt·rctetet rwm kivánt az egye,iiL·ti 
élet, mint ehho·n a vf<lságos ililihen, 1L· ha mindt·nki 
lt•lkiismr·n·test·n a munkahelyén <ill, biztos a n·m!·ny 
a szehb jii\'lit il}!·trileg. A kitartú, csiigge<lést n,·m 
isineró t>gyt·sülcti t.'·h·t tnint.lig tncghozta a n1aga i'tlthi
sos gyiimiilcSt:, s •·z q.()'esiilcti nHmkfl''<Ígnnkhc'.l S<'lll 

maradhat d. 
Flniik a jl'gp<i:.:iiny.- hitl'ksitt:s,:rc Brtizill /)cz.,ií 

és /)ömt' Sándor •·gp·süll'ti tagokat kéri feL 
Flniik imlitv{myára a kiizgyüil-s igl'll nagy lclke

sed!·sst·l jftrul hozZÍI ahhoz a j;l\·aslathm. nwly szerint 
dr. Kttra{iátll /enií vallás- {·,; kiizoktatüsiigyi nlÍnisztnt 
a kiizgyülésnil távirathan ii<lviiliiljt· é-; n.:yht•Jl hiis·'•. 
gém·k, valamint ra)-:aszkod;b;ínak kifl'jt'IPSt atljon. 

Odvözlések. 
Flniik ismerteti a t{trsegyesüktcktt'il, val:nnint 

ügyünk harátaitól ez alkalomra érkezett üd,·üzlli uh-ira
tokat és lt·\·elekei, m•·ly.-,k kiizül kiiz\·etlen eliiljár6ink 
J,·,·cleit teljt•s cgl-s~ükl~en kiiz_öl.jük .. 

Dr. Bernátil Qezo mnnszten osz•álytaniÍcsos 
lcvclt•: 

» tg .. n Tisztelt Flniik ll r l 

Nagyon kiiszliniim a Cazdasági Szaktanit6k Or~l<Í· 
gos Fgyesiilt'tének f. é1·i julius b6 _4-l-n tartamlú dtsz
kiizgyiilí-sért· sz6lú m<·ghiv<'•t. Ez a mcghiv6 tll'kl'm 
nl'mcsak öröm. hanem kitüntetés is, hiszen ezen a 
közgyülésen iktatja örökös disztaggá az Egyesület 

az én szerelett közvetlen főnökömet:: dr. Petri Pál 
(í Nagyméltúságát, kinek tizé~es államtitkári müködésc 
a gazdasúgi népiskolák fejl<'st.tésénél nemcsak komoly 
ert•dményt·kct mutatutl fel, hanem az alsófuku népies 
gazdas{<gi szakoktatás tiirténetéhen egy uj fejez~tct 
jelent. 

lg<'n h{mt, hogy hivatali teendtiim, végtelen sa j·. 
nftlatomra, megakadályoznak abban, hogy a dis!..· 
kiizgyüi{,gen résztvelwssek. 

Oszintén kiv{mom, hogy a gazdasági szaktanit6k 
a mai rendkivüli idt'lkht•n különiisen nagyfontosságu 
misszióját a jól megérdemelt siker kisérj<·. 

Fogadja Elniik Ur ismételten hálás kösziinetemet 
a kedws m<·ghivásért. 

Budapest, 11)32 julius 2. 

üszinte tisztelettel: Bernáth Géza s. k.« 

Dr. Kreitl Qéza miniszteri s. titkár levele: 

>>A Cazdasági Szaktanit6k Országos Egy<'sült'te 
Tl'kintl'tes Flniikst-gének, Makó. 

Engedje mL·g a Tekintetes Elnökség, hngy ószinte 
kiisziinetet m•mdJak a f. évi julius h6 4-én tartandó 
kiizg-yülésekn· é.> az üdülőház felavatásúra sz616 kedves 
nwg-hil'<ísukl-rt, aminek azonban, sajnálatomra, nem 
:111 m6tlomhan l'll'get tenni, Ci-{yrészt a tanév befcjezté
n·l. másr{·szt pedig a jövö tané\· nwgnyitásá\•al kap
csolatos nal-{yohh munkáim következtében. 

Az Egyesüll't éll'téhen mindig kimagasló esemény 
a kiizgyiiil-s, mivd itt az Egyesület mindt•n tagja 
visszapillant az l'imult évi munkásságra és rl-sztvesz 
a jiin'i Í'l'i programm egyi>eállitásában. Dc fontos 
t•st·nH'ny a f. évi kiizgyülí-s azért is. mivel az Egyesület 
a gaztbsá:;i népiskohík ügyeit tiz csz.t•nd<in kereszttil 
nagy tudásá,·al és Sl<·n·tetévcl intéz{i dr. Petri ~'ál 
álalmtitkár ur ü Excellenciájút az Egyt•sülct dtsz
tagjúl·<í dlasztja és fdavatja egyik derék, fáradhi\
tatlan szorgalmu munkatiÍrsrúl dncvl'zett üdülöhádl. 

\"isszatl'kintve az elmult (.v munkásságára, az 
Fgy .. süll'! mindt·n tagja a j61 végzett munka feletti 
j<'•l<·s•'j iiriimnwl állapítja ml'g, hogy az elmult évbt•n 
fokozott mí-rtékhen 11'11 elegl'l azon fogadalmának, 
amit a gaztlasági népoktaliísi pály{m vatt. elindulá,ak<!r 
tl'lt. Fgyik hl'sd·dt·s bizonysága enn,•k az egy,•s kt· 
állitásokon •·Iért sz ép en•dmény. 

Szeg<:ny h•tdmk jt•lenlcgi sulyos lll'lyvte miatt 
ma fokozott terlwk hárulnak az orsdg minden egy•·• 
lakosára, azonhan a johh jiil'li reményl-b'· \'l'tl'll rendit 
hl'tetll'n hit buzdit és b{ttorit mindenkit a kitartásra 
és lo\·áhbi nagy munkásságra. 

,.\ Mindenhatú áldását kérem arra a nagy munkás-· 
ságra, amit szegény hazánk gazdasági nlipoktatásának 
ft·jlesztt-se terén kifejtenek. 

Az Egyesület minden tagja részén• kiisziintésl'lll 
tolmácsolását kérn•, fogadja a Tekintetes Elnokség 
kil'áló tiszteletem úszinte nyilvánitás:it. 

Budapest, 1932. junius hó 30-án. 

Dr. Kreitl Géza s. k.• 
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A közgyülés nagy lelkesedéssel veszi tudomásul 
a köszöntő iratokat és táviratokat. 

őszinte szeretcttcl üdvözölte elnök (;éhn Lajost, a 
gazdasági iskolák országos szakfelüg-yeUljét, kt me
Jpg szavakkal viszonozta az üdl'özlést és az egyesület 
munkí1sságára lstl·n áldását kérle. 

Elnök felol\'assa azoknak a tagoknak né1•jegrzé· 
két, akik or\'osi hiwnyiti'ÍIIly és más irásbeli i~azoii'<Í· 
nyaik alapján a kiizgyült-sn'íl 1·aló indokolt ('lln:lrad:i
sukat kérik igazolni. 

Közgyülés az illetök Plmaradását igazolja. 

Dr. Petri Pál 
örökös disztaggá való választása. 

A kiizgyülí·s m:ísodik és kimagasló pontja \'olt 
Hou:sztlty József ah-lniik nagy gonddal és rí·szletes
séggel iisszeállitott az az irásheli inditl'ánya, melynek 
alapjím kí·ri e/r. Petri Pál <íllamtitkár Ü Exccllcnciájár 
nak a l;azdasági Szaktanítök Országos Fgy('siil<·t" 
öröklis disztagj{n·á 1·al<) megdlasztáfát. 

Hossza11tartt'o taps {os Hagy t-ljt•IIZ<~s('k nt<ÍII a kiiz. 
gyiilés a kii\'l·tkl'zÜ t·gyhangu hat;írozatot hozta: 

Hatrírozrtf. 

A kiiz~yiil<·s Harosztily J<'ozsl'f iJHlitdn):Ít nagy 
lelki'SI'd{ossl'l magM·I'ft t<·szi ,~s tel j t'"> ('g ész!· he n jt·gyúl 
kiinyl'éh('ll nwgiiriikiti. Szl'H'I('Ittil :ílhatott lelkt·s.·tl!·s"·l 
('lhat{mozza, hogy dr. l'c•fri i'tÍ! fdlamtitkfu·t, orsz:í:~ 
gyüll-si képvisl'ltit, a gazdasfogi n•'·poktat:ís. ll·n~n ti1. 
t-vl'n f1t kif('jh'tt ..J(.,·üllwteth·n .~nh·nwi t·hsnwn~s!·iil 
a (;azdaság-i Szaktanitl)k ( )rsziÍg-os F;..n···~iilt·lc.~ru·k iirii
kiis disztagjfmí mq.:·vúlasztja. Fd.k<~ri az 1-:luiikiit, hogy 
ü Excl'lll'll<'i:í_ját disztaggá iktassa ht• ,~, <'Z alkalom! 
hól ki;íllitott diswklt'\'<'1<-t Üllllt'l"'·lyt•st'll adja ftt. (Taps 
t-s t-l jl'llZI~S.) 

Elniik Oyiírfy Céza (•lniikll'l<' alatt <'gy hizothfogot 
kiild ki azzal a ml'ghizatfissal, lw:.o· d J·:~n·l!t-ud:íj;'ot 
a lu·iktat6 diszkiizgyüll-srl' iiniH'I"'·lyt·SI·n hh-ja lill~~ l-s 
<'gylwn a mt·gjclenésrc kérjt· f<·l. 

:;. Kiizgyülés fl'szült figy .. h·nnncl hallgatta Pi.!!· 
llii'Zil)' Ferenc egyesületi titkf1r tartalmas t·l'i ht·sz:ímo
lóját í·s l'!ismerést'·t tapwiharhan f('jeztl' ki. rTitk:íri 
jelentést lapunk más lwly<~n kiiziiljük, tclj('s t•g!·sll~lu·n.) 

~· l'ol«kJ• S{mdor kisujs~:íllftsi g:wlas:Ígl iskolai 
l~azgatt'o eliítt·rjeszti az egy.·siilct alapszah<ílyán 1 .~g n·. 
hajtandtí módusitásukat, melyet a kijz~yiih~s t·;~y· 
hangu ·határozatával elfogad és felkéri az elnököt, hogy 
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a m{odositott alapszahí1lyt j•h·áhagyfosra ft·l..tt<'s hat{,. 
sflgf1hm tl·rj('ssze fel. 

5· Moln!Ír Sfllldor •.n•·últuri .gazd:.os:ígi _iskolai 
iuazgatl), Jn int a pl·nzt:'tn·JZsg:ílt') htzottsag t']~o.kt· .. az 
1 ~yt·sii!l't 1 <H 1. {,,.j zársz:ímadú_s:íníl. l <J32 .1.1· ."'} ko h· 
s(·g1·ltoir;'111 yzat:írt'ol ,~, a , R:'11lh alap kt·zl'kSI·rol tc' z 
n'·szl('t<·s h('sz{unoUot. . 

J...:i;zgviilí-s a pénztr'trvizsg:tic', hizntts<'tg Jc>lt·nt{·"'i~ 
alapj:in a; 1 •no, 31. ,~,-i sz:ímadfosokat d logadta s ·• 
szok":'tsos ft·nntarl:'tsokkal lilp!·nzlfl rn• okn;~k a 1<-lm:;n~ · 
n'·nyt m('gadja . .-\ ,,({fulli alap gazdasagos k•·zl'les<·t 
1·s a k<'szp!·uztu·k a jiin'lt _ilkt•'lh·g .. lwly:·s l!t·l<:ktt·· 
t{·sl-1 j{n·{,hagyja, t·gylwn kén az •·gy~·,ul<·l tagpll, ''1".'" 
;;z alap nag")· _j .. It-nt•'IS<~:~·~r<' _val<'• l<'~lllll'lt!·l, ho~y akt~ 
annakidt·j!·n olyali !t-lk<·s<·dc"•·l <~F•_nlotlak ~.·1. an):;ogi 
tamu"ai:Ísukal kt·dl'<·s koll·l<'t:'l t"·:~ukn<'k Illlll<'l dolo h 
tt'"\"t~ll'k t·l:· .. ;·l. J.\c'}z""\'iilf·s a ji),-,·; ,~,i ki.tlt~~~~,-·,·tc'·~l. 
m;~lv a foh·,( {·\"ÍITl ;,:,.llllwn kh. 5" ,t;',z.d!·kos lll·~:· 
tak;;ritúst tÜntl'! kl, szint!·n ..Ifog·,.]l:o !·., a l ol) !o ,·.,.1,11 
kezdildiih-g a t:•,;:s:ígi <_lij·okal _m•·~ l"'!'. a h:• ·L:~ 
fizt:tl·se is lwnnfoglaltallk t·;~y-..t·~··.,t·n t'\'1 l; P''l1'.!,11 

h~·ll :'•lla_p~tol~a lllt",:,:. •'.\ l't~'!l<·lt"' kinmtat;ísokat ;, 
zarsz:un:o<Ja,rol ,~s kiilt-•~g,.,.lt·-, ... ·;1 lapulik 1n:í., lu·lyt~n 
kiiziiljük. 1 

Ti>loh lfu·gy llt·In ].~,·!·n. dniik a kiit..:.:yiilt~st Jw. 
n·k<·st.ti. •·.:.:yi<h-jiiJ..g nwghh·ja a k,i,gyii!t~,.·n n'·,ZI 
,.,., fikt·l ;a TH'Ilhok;'ara ti~:-.zt·ül··; tli .... ,k.·,,;.!. ,·ült'·sr.·. ut;Ín:a 
a Bika st.:'oll•'• •'·lt•·rnl<~l ... n larl:uod•'• k<i!l'l;,·.;ln· ,·., d•'·hlt:Ín 
a llaj<lust.oloovl•'•ra n·tukl.<'llll•'i tallllllll:'lllyi kir:ín<lu· 
l:'osra ' •·zz•·l ii,-z,·kiitiill -l<:í.Jii lidiil•'lh;'oz lt·l:ll'al•'• 
Üllll<'Jlt'lyl-n·. 

.\ kiitgyiih~s t!' distkiiz.~yült·.; kiiziitl tartolt st~l 
Ju·tht·n J~utol;',.._jg ti•ltoll•· Jnt·~ a kiitollst'·g atnkal a 
t<·rnlt'k<·t. anl<'ll"l·klH'II a tl:·lon·• <'Ili l. ,~, ll. ,t.{,mu 
iillfoll•'• gazda,;í~i i'kol;'ok talllt·sllilt·t•·iiu·k lt-lkt•s, iig-y· 
huzg•'•~;· .. ~g;al tt·h lllllllk;t~~<'•g;'naak t·rc·dnu~nyt·k•'·nt n·n· 
tl•·ztt·t<·tt az a na;~yst.ah:bu ki:íllit;'ts, amt·lr llt'lll<·,ak 
ar. t'llllit<-11 kt~l iskola érl!·k•·, miikii.J,~s.~t SZI'IIIh~It,·tt<', 
ti<· •·klat:íns l"~ltl:íj;'ol stalu;ílt:t annak a llt'IIIZt'lllt'ITli'o 
nagy munkfouak, anwlyd a gaZ<la,;ígi iskol:'ik ,~, azok
llak tall<'rcli az orsz:íg miutl•·n ... ~,Z<'·l ... n lank;ulatlan 
kitart(os,al ,.,~g•·z1u·k. 

Diszközgyülés. 
.\ k<iz;.:yiiJ.~, :íltal kijt·liilt kiiltliitts!,g OJ'iírf.J' c,~za 

I'<'Z<·t!·St~l"<·l 1 1 t'11·akor nwgj .. l<·nt a l>t~ri-nmzt·um igaz· 
i{atÍJs{•gi fogadótermélJI'n és az ott tartÍlzkodó dr. Petri 
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Pál államtitkár, országgyülétii képviselöt ünnepélycsen 
meghivta a diszkiizgyülésre. A küldöttség ugyancsak 
egyidejüleg meghivta és felkérte a me-gjelenésre dr. 
Rtisó István alispán!, dr. Csürös Ferenc kulturtan<ics· 
nokot. Surf!óllt .Jenö gazdasági főtanácsos, m. kir. 
gazdasági föfelügyelöt, kik az államtitk<ír társasá:~áhan 
1·oltak. 

Ern· az id<lre már zsufolásig mt·gtdt disztcrern 
kiiziins(·gc a megjP!en<l ünnepelt államtitkárt szünni 
nem akarl'l éljenzt-ss<'l ,~s tapsviharral fog;ulta, majd 
lelz~·nrlü!t .. a c!t;lm·;·eni l\L\~SZ v~g~·<·s-Í'nekkarána:.: 
:q kan Ls'JSZ Laszlo karnagy vez ~tesen·l a ,,:\fa:~yar 
Hisze-hgy<, utána kiivctkczctt Schill János elnöki 
megnyitbja és diszelnöki heiktató bcs~édc, mclyl't c 
nagy l-s cmll-kezetes nap emlékérc tdj!'S cg(·sz(·bcn 
ide iktatunk. 

Elnöki megnyitó. 
:'\agym<'·lt<'•ságu t-s 1\lí-ltbs;ígos Uraim! 

:\lt~lyen tisztelt Vendégeink! 

:\ltqyen tisztt·lt l >iszkiizgyülés! 

:\ mai dl;íg horzalmas küzdelnwi tanuhizonyságot 
tesznek arrt'>l, hogy mily tÍscrt'í lakozik most is nemze· 
tünklll'll, hazftnk sok vértt'íl ;Íllatoll ddtga fiildjében, 
a haz:ti riight·n. küliiniisen akkor, ha •·z utbbhit tilr
lwtetlt·n akarattal, ftldozatos verejtékkel munkáljuk. 
Fzt·n t•riík •!sfor~:"tsai. s:•l~as•;m fo~nak kiapa~ln_i, ha 
a magyar JH'P muvelodcst·t t•s hazank gazdasagi ere
i•~! hatdnyozoltan gondnzzuk és fejl .. sltjük. Mert ki
tartt'• munkával nemcsak lll'mzcti létünket hiztositjuk, 
hanem ujahh nemzeti t•rciket is lernwlünk, nwlyck ugy 
erkiiksi, mint anyagi j;11·ainkat gyarapitj;ík. 

Ily irányu tiin·kvt-seink eredményesek aznnb~.n 
csak ugy lesmck. ha nt-pünkl't vallás-nkiiksi alapon 
nen·ljük s az ;íltalános müvelüdés mcllctt foglalkc•· 
dtsM•an is adunk neki dologheli tudást, kolllen·ativ 
jell•·mt'·ht·n pedig az óvatosságut fokozzuk és gazdál
kod:ís;íhan, t·gt~sz t-lt·tmt'>djáhan a takan~koss;ígra, 
igt~nvt..!ensl-gre szoktat juk. SH·nt m•·ggyt"•z•'ícJ,~sünk, 
hog}: igy cst·!l'kt·ch·l-n. fdépitlwt.iiik azt az cnis várat, 
ml'lv a m:ísodik t•zt·r (~szh'ndó mindt·n dhadnak ellent 
fog· :íllani l-s a magyar ncmzl'l élni fol-(. 

Ezt a tiin·kvést sznlgálja hazánkhan a gazdasági 
ru~poktatás is, melynek hivatott munk;ís:ti. a gazd:ts:ígi 
m~piskolák ta1wrói. a ( ;azdasá~i Szaktanit.-,k _1 >rsd1gos 
Fgyesiill'téhe tiimiiriiln•, a mat napon :\Holdunk nagy 
mt'lropnlisáha, a magyarság s~in~bc, I !eh.n·~·enh.·_ 1-(yiil· 
tt·k iissze csonka hazánk mmdl'n resZl·rol. llfllulor. 
utunkon ide is elhoztuk népünk boldo~:u!chát;rt lu·piifij 
lelkünket h csak érte dobof!Ó szir•iinkct. Fdftírjuk 
itt ma mimlazt, amivel a multban is .,w[f!tí!/uk b a 
jöl'iíben is szolf!állli ólzajtjuk népünk ga!tl!t.,tigi okta
ttistil. De önzetlen numktink crcdmén)'e., és t'élttulatos 
r•sflk akkor /el1d, ha l'ezérlléllt Üf!yeittk é!ht o{_t• férfiu 
áll, miut dr. Petri Pál államtitkár Ur Ona_!~J'III~;!tó~tif!n. 
akinek SUI'c+-/cfke össze 1'1111 forrl'll ll /tnZfll I'Of!J:cl 
és annak t'erejtékezíi miit•clöjér•cl, a néppel. 

Kq.~y..Imt·s l 'ram l 

A gazdasoígi néJ?oktatás fejlesztl-s':t :'\ag)"l}ll·lt,<•· 
sftgod mimlt·nkor t•gytk legfont~Jsabh kozok!at~s_t ~er-
11t'·snek tt·kintette. Ezért mi. mmt annak ktslntuseget 
1wm isnwrü harcosai, mindenkor megnyugvással vettük 
:'\agyméltús{lgod hiiks intézhdé~eit. l\~•·rt tudtuk, lw,g>: 
m·m•·s szh·é1ll'k sugallat;Ít köveit, anllkor a gazdasagi 
nl-poktat:ís su•nt t•szméjl·•~rt sik~a sz;íl\v:1. igazunkat 
n'·dtt· .~s nem egyszer thadalra nttc. 

tpcn ezért büszke örömmel és. háhíval., tölt . cl 
bt·nnünket az az elhatározás, hogy I·.xcelll·nclad d1sz-
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közgyülésünkct magas megjelenésével megtisztelni mél
tóztatott. Ezl·n alkalomb6l igaz nagyrabecsüléssel, mély 
tisztelettel és szcretettel üdvözöljük Nagymélt6ságodat 
körünkbcn. 

öszintc nagyrabccsüléssel és mély tisztelettel üd
l·iizlöm dr. Limlenberger Itinos apostoli kormányzó, 
piispöki helynök Ur Oméltóstigát. Kérjük Méltósá
godat, hogy egyházmegyéjében, gazdasági iskoláink 
st·rdülü ifjuságában crösittcsse lelkipásztoraival to
,·:íhbra is a hitl-letl'l, ml'rt csak igy lesz a mi munkánk 
is eredményes. lsten áldása nélkül mcddö marad a 
magyar föld. A Mindcnhat6 mérhetetlen kegyelme ki· 
scqe a föld népével való törödését. Mennyci Atyánk 
mindenre kiterjedő jóságos á\d{tsa, a jobb magyar 
jiin'h-el, jutalmazza meg hiterösitö müködését és önzet
len lelki törekvéseit. 

Igaz nagyrabcrsülésscl üdvözlöm egyesületünk 
ncvébl'n Rásó /sft'áll, Hajdu vármegye alispánja Omé~ 
ftí,s·ígti!, ki mint c vármegye vczctöjc, megértü szcretct· 
td gondozza a kisgazda. és munkásosztálynak érdekeit 
s aki mindt·n gazdasági törekvésnek, népoktatási kér
Msnek igaz hive és támogat6ja. Kérjük Méltóság<l: 
dat, támogassa mükiidési területén szcrctetlcl továbbra 
is a gazdasf1gi népoktatást s akkor a ncmzctmcntö 
munk{mak e téren is részcse lesz. Az f<:g áldja tettcit 
,·.s koronázza munkásságát egy jobb magtar jövövel. 

(íszintl' tisztelettel és nagyrabccsüléssc köszöntöm 
.. gyesüll'tünk nc1·éhcn dr. Csiirös Ferenc kulturtantics
llok Ur önag.vságtit Debrecen sz. llir. város képvise/(?f
télwll és az ö személyében Debrecen sz. kir. város 
t•gt~sz hazafias kiiziinségt-t. Kérjük, kapcsolja be ter
n·ihe Dl'l>rcr<'n vftros vczctöségc továbbra is az egyik 
f<i l-s alapvcttj kérdést, a ncmzetalkot6 füldmives nép 
ig .. n fontos szükségletét, a gazdasági nt-poktatást. E 
kt~rdt-s fontosságát eddig is igazolják Debrecen város 
;.:azdasági népiskol;íi. mdyckct a város szcrctcttcl istá
pol s igy a jiivÖnl'k áldoz. .\ldja munkásságukat a 
t .. n·mtti jú Isten. 

Igaz nagyrahecsült-sscl üd\·özlöm a m. kir. föld
min·lt'·sii;.:)·i minisztérium mczógazdasági szakoktatási 
iigyoszt:ílyának képl'isdctéll!'n dr. SzéU. László f(azrla
stÍf!i fíílautit·sos, gnd. akadémiai fmttir ur Oméltóságát. 
< ;azdas;ígi népiskoUink az alsó-, a nép gazdasági okta· 
t{ts:ít swlgálj;ík s l'zért iiriimmcl wssziik. hogy a föld
mit•elésüg)'i kormtit~yzat f!azdasági szakoktatásállak irti. 
ll_t•itái mc~értii érdeklildéssel ••isclfr.fllek tevékcll.v.~é
-~iillk irtiut. "l';ímogassuk cgységt•st•n és küzdjünk együtt 
i•'• magyar m~pünk gazdasági jiinijéért is. A minden~ 
hatt'• lst .. n :íld;ísa kisérjl' ünzt·tlcn munkftnkat. 

Tisztt·l .. tteljes nagyrabecsüléssci üdvözlöm a deh
n·n·ni m. kir. Tisza lstv{m tudományegyetem képviscM
jt't, rugmtfull'i dr. Kiss /sft•till eg_1•demi rektor Oméltó
s{lg<Ít. ki ml'gje!t-nésévcl igazolja. hogy egy erös ncm
zl'li alt'·pitmÍ'n~· a kgfclsóhb tudományt is védi s annak 
szahad fl'jlüdt'·S!;t biztosítja. Kt~rjük méltúságodat. tá
mogassa itz élcthen a mi munkánkat is. 

Igaz ·nagyral)('csiill-ssel kiisziintüm egyesületünk 
IH'n~ht•n dr. Ruf/y \lttrglta Ktilnuí11 felsi)házi tag, m. 
kir. ~:aula..~ági nkatfémini if!aZ(!ató 6méltósá,gtit. 
t"iszintt· iiriimnwl Ülh·özüljük 1\léltóságodat, mint az 
.-\\liild nagy prnhlémájának előharcosát is, mert tud
juk, hogy altban a felsó gazdasági oktatás ml'llcttj 
alappillt-rkt-nt a gazdasági n·époktatásnak is tt."lgy sze· 
n·pl'l szoínt. E téren mi munkájáhan mindcnkor kész. 
,.~gt·s hin·i leszünk. A jó f.:g áld;ísa kisérje ti\rck
,·l-st·it. 

(iszint<· tiszteletteljes nagyrahecsiilésscl üdvözlöm 
Vn$ad1• /.njos, Hajdu v6rmrgJ•,~ és Debrecen sz. "kir. 
t'tiros ·kir. faufelii[!_vcliJje {'iml-ltt'Jságát, aki é,·tizl'dck 
•'•ta sziiltifiildjt-ni\ hozott nemes lelkesedésével gon/· 
dmza l-s ápolja tankeriilctétll'k néJ?Oklatását. Kérjük, 
zárja szivébc továbbra is a nép mmden irányu okta.· 
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tását. Müködését pedig kisérje a Mindenható áidása. 
Igaz nagyrabecsüléssei üdviizlöm e nagy alfölrli 

vidék legföbb gazdasági képviscletét, a »Tiszántuli 
Mezögazdasági Kamarát« s annak kéovisclétében l'itéz 
Ceglédi Béla kanwrai igazgató ur 6nagyságá!. Hiszl
szük és tudjuk, hogy a mezögazdasági kamarára a 
iövó oly nagy feladatokat fog háritani, mclyek döntu 
szerepet fognak gyakorolni jövönk egész mezögazda
sági fejlödésére. Mi is harcosai kivánunk lenni népünk 
jövö boldogulásának s ezért örömmel állunk e téren 
mindenkor rendelkezésére. Segitse e törekvö munkát 
a jó lsten. 

Oszinte belsö szereleltel üdvözlöm Oélz~r Lajost, 
a f!tlZdasági népiskolák országos szakfelügyelöjét, aki
nek egész lelke és szive a gazdasági népoktatást"-. 
A jó Isten áldja és erösitse te\·ékenységét. 

Igaz szereleltel és nagyrabecsüléssei üdvözliim a.• 
egyházak, hatóságok, az igen tisztelt sajtó, egyesü
letek, tanintézetek és intézmények érdemes képvisc
lóit, kik ügyeink iránt érdeklódnek s azt megjele
nésükkel kitüntetik. 

Oszinte örömmel és szivünk melegévd üdvözliim 
(isszes mélyen tisztelt vendégeinket, a magyar imát 
megszólaltató debreceni MANSZ vegyeskarát, a mccr
ielent kedves kartársnöket és kartársakat és ezzel "'a 
d:szközgyülést mt>gnyitom. 

Diszközgyülésünk jegyz<)könyvének hitelesítésérc 
Biró Antal és Kamenszky Béla egyt•sületi tagokat, a 
tegyzökönyv vezetésérc pedig Pignicky Ferenc eg-yc
siilcti titkárt kérem fel. 

Mélyen tisztelt Diszkózgyülési 

A Gazdasági Szakianilók Országos Egyrsülclé11rk 
tagjai a mai napon a gazdasági népoktatásnak az 
országban szerteszéjjd fekvö 52 Örtomyából ide Deh
recenbe összcjöve, rendes évi közgyülésüket tartották 
meg. 

Ezen alkalomból egyesületünk lelkéból fakad<'> 
h~lával, ~zi~c igaz sz<;reteténck és nag-yrahe.-süJ.:sének 
k1vánt kifeJezést adm azzal, hogy tir. Pdri Pál m. 
kir .. vallás- és közoktatásügyi államtitkár Ur Onagy
méltóságát lelkes és egyhangu elhatározással e"ye»ii· 
letünk ))(Jrökös disztagjává·< mt~gválasztutta. ,., 

Igaz örömteljes hcjclentésem kapcsán javaslom 
a mélyen tisztelt Diszközgyiilésnek, hogy ezen válast
tás megti)_rténtérul szóló rendes évi közgyülésünk hat;í
rozata teltes c,gészéhcn felolvastassék. A diszküzgyült:s 
egyhangu óhaJa folytán felhívom az egyesület titkárft! 
hogy a bejelentett »Örükiis disztagságról« szóló küzJ;yii: 
lési határozatot olvassa fel. 

Nagyméltósdgu Allamlitkár Ur! 
Kegyelmes Uram! 

A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesülete 
a gazdasági szaktanitóság egyetemessége lelként>k 
bensö igaz érzelmeit tárta fel és juttatta kifejezi-sr~ 
a~zal, hogy Nagyméltóságodat egyesületünk )>Ürükiis 
d1sztagjává« megválasztotta. 

Excellenciád nagy nemzeli szerellcsétletmlf(iink 
utá11 felkitner/e azt a való igazsátot, hogy az i.~koldk 
azoll eriJditmétzyek, melyeknek faloi kiizé mcttekül 
vttszély eselén a nemzet jövóje. Tiz éves ercdml>nyt•s 
müködése alatt, kulturpolitikájában mindcnkor féltve 
örködött afölött, hogy a reánk erószakolt hl>kéiM·n 
kulturfegyverekkel le ne gy<izzenek. meg ne alázzanak, 
mert akkor már nincsen feltámadás, a haladás szel
leme átgázolt volna rajtunk s az üriik enyészet diadal
maskodott volna nemzctünki.in. 

, • Nagyméltósá~~~d •. t·l~bcn. a küzddemben a _gazda
sagl népoktatás JOVoJéert IS latba vetette illctékrs 
helyen befolyásának egész sulyát. Erös elhatározása-
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val küvetdtt·. hogy mindt~n magyar iskola, i~y a 
gazdasági népiskola is akaraten\sehh, foglalkozásáhal'l 
életrevalóhb nt·mzedékt•t ncvl'ljen, mcly fe'lvcszi a küt.
dclmet a halsorssal is. l•: lll'mcs t<s életft·nntartó eszmfi< 
valóraváltásával Nagytnélt{>ságod lt>het6~ ~\té.•, hogy 
az elmult idök javait atmentlwssiik \:!gy bol'dogahh 
jüvö számára. 

Salr'l el nc•m muld !uJlát•a! (!o11do1uitk mi arra 
a jelcllben is, hogy l<e~ye!me.~ Urám a kfizoklatás nat.v 
területéli éber szemmel fif!yelle azt ls, lr_'lf!Y á 'tazda
sági utpoktatás11ak mi11dr11 tábortllz/J égjnt, !!Öf tíí 
gnzclnsáf(i népiskolák lélesité.,~l'él ety-t'f!J' ujabb láirf!o't 
gyujtott fel, mrly remblyteljrsell l'i!dgitott társaiv'll a 
méf! sötét, de fllldll lnssa11 már d?rl'llf!Ö magyar éjsul.
kábml. 

Magyar lelk,:t minden ténykedPst:hen az is Ü!izti_l
niiztt·. hogy a magyar nt:pt·t gazdasági 111n·n foghl
kuz:rs<Íhan i~ mPg. kell.erö.si!cni ~ nit _is a tt~d~" f~·:~y
verevd ft·lvertezm. ElnrclatasÍit 1ga~nlta a mal valsá
gos vilá;.:lwlyzet is, melyht•n hat.~nk m•ht·z••n bár, dc 
állja a harmt. 

Mi<l<in p('(lig tnost n\:igtekintiink :'\ag-ynu:Jt,ís;í
god •·hbeli tiirl.'kvt:sénck tiz t:VI's multján. h;ílah·l: 
szivünkhcil a Mindt·nhatc'>lwz száll foh~swnk. kit,;) 
khjük, ;utjon Nagym,:Jt,'•s•ígodnak sz•·ll•·mi ,:s ll">ti 
t·rcit, hogy mint a gazths;ígi ni'·poktat;Ís igaz \Ú)c;je 
1-s támogall'>ja, még sok;íig irányithassa munk;ínkat. 
!l;agymélt<'•ságodll'>l Jll'dig 1111:Jy tisztelettel ugyaru·s:rk 
kl·rjiik, kt·gyt·skt·djék iigyünkrwk továbbra is lelk•·s 
szl>sd>U.ja és nemes támogatc'>ja maradni. 

Ezl'k után •·ngedje ml'g :'\agym•:Jt,',s;Ígod, hot.:y 
ll!'nsc;s,:ges ragaszkodásunk Ut ha tc'> jel<·k,:nt a (;a uta
sági Szaktanit<ík Országos I•:gyesiileh:m·k ,,Oriiküs di-.z 
tagjá\'á' tiirll:nt meg\'álaszt;í~án'>l sll'>lc'> diszokle\'t'let 
mt:ly tiszt.-ll'ttd átnyujthassam. 

rEiniik a O_vnfa_1• lstv;ín gyiing-yiisi kart;írsunk 
;íltal mün:szi formáhan készitett diszuklc\'l'let át
nyujtja.) 

Petri Pál beszéde. 
Mé/_1•rn Ti,,ziC'/1 /:'111ök Ur! 

Méf.t'rll Ti.~zldl lltlf~:_t•t•im ,:.- l lrttim! 

. _lg•·n .. k.edvl's kiit.·l•·sségt•t tl'ljl'sitek. amikor itt. a 
d1~zkozgyul•·sc-n ml'g\'álasztat;ísom alkamlá\·al h<ílás ki>· 
swn•·~··nwt .. h·jezcm ki a ( ;;wlasági Szaktanit<'>k ( lrstoi. 
gos l•.gp·~ull'tén<-k. :'\agy iiriimnwl konstat{rlom. h'lg\' 
t· r~~~ , a m• .. ki!z!-fyiilc:;siink~·· és euel kapc·solatos disi
g~ul<·s•·n. _tort en~> h•·•kta!asom~a a m·héz \'Íswnyok 
d.u ára 1s -: Ilyen szt·p szammal sen·glett<·k iis"_l.(~ 
az '!rsz;í.g nmul•·n részéb(>l. Ezt annak a bizalomnak 
tuh~]domtom, am .. lyl't t•zen l'gyt'siilt·t ,:s •·nnek mind1•n 
tagJa ugy. n·J.:~· mint a kormányz<'> kiiriikkel SZI!IIl• 

lw11 tam!sll .• Kt·tszt•n•st•n . fontos most a bizalom, a 7. 

~>ssz•·tarta~ es. a harm(nukus t·gyiittmiikiidé", amikor 
•I,Y•;•,t nd~•·z Vlszo.nyok köziitt kiizd a 111'm1ct a maga 
h·!t•t·rt. fn azt htszem, lwgy a gaztlasági .~zaktJktatds;. 
nal fol/losabb frlatlata a nemzeli 11jjdépités 1111111káití• 
(}(lll falán r~:_v oktalá.~i dg11ak scm lt·ltl'l. (Ugy van 
ugy vanl; ' 

1\t·~csa~ most. ~-ontos t·z, amikor l'gy \'Í);ígválsftg. 
nak hull,J!ll'llh<~n •·lunk, han .. m fontos ez általában, 
ml'rt a tn:mom Magyarországon a m:p•·s•·dési \'Íszn
nyok <mnylra m•·g\·írltoztak, ho~y itt a régi .-szki'>ziik· 
k1•I holdogulni, n:gi gazdasági kulturáv·rl m·rgtlllkdl 
f••mllartá~•i, ti!hh~ n .. m ldwt. Csak t•gy pél;lával,akarom 
ezt meg\'llagllalll: 

.. Cs.onkamagyarorsz;Íg egy n<lgysziigkilométt·dre 
tohl~ llllll t 'H lakos •·sik, ezzl'l szembt·n a rt:gi Magyar. 
or.sz.rghan a laknss;íg megoszlása egé»ZI'Il más voll 
ahg hatvanan estek t•gy négyszögkilométer területre: 
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~ig ~,.~andaors~~gban · amely iparilag, g~zdaságila!{ 
Is magasabb ~.zmvonalon áll s ahol a viszonyok i~ 
~okkal. kedwz?bbck · 76-nál keveschh lakos Psik 
r·gy ncgy~w.gktlométcrr('. F:lgondolhatjuk, hogy a leg. 
~~gyob~ lg•.'nytder~ség és a lt·gr~agyo~Jb takarékos.>ág 
•l.u ara. IS mrly til• hez Magyarorszagon Ilyen nagyszámu 
lakossag.nak r:n~·gé.lhetését, boldogulását biztositani. 
lfyen n_epes_edest Vtszonyok között a lakosság további 
eletfelt~lt'_leil csak egy gazdasági ujjászerváésse!, egy 
~fizdnsagt flu•gujhfJdással lehet elérni. (f.:lénk helves 
les.} · 

. Fzt a munk~t végzik .az én mélyen tisztelt bará. 
t;~rm, ~ ~az~aságt szaktamtók, a gazd'lsági szakokta
t~s mas ~ga!\·al karöltv(', mindig harmónikusan, min. 
d:g cgyetl'rtol'n Ps ugyanazon elvek szerint. 

Azt hisze~, hogy c munkatcrülete beláthatatlan 
d~lwn az orsz~l:\"ban. Hogyha azt nézzük, hogy mcnnyi 
mmdl;n _.te.•·ndor vannak a gazdasági szaktanitóknak, 
n.wgremulunk a fdadatoknak a sokaságától, hiszen 
latnunk kt·ll, hogy rengeteg haladás tiirtént állaláhan 
a . háboru ".ége _óta . s ig~ n~gymértékbcn fejltődött 
nunden a loldmuvdcs teren IS. :\tszcn•<•zridütt a nü
\'t:nytl·~nwl_•:s m•·nn> ;s{-gi_l•·g, valamint minr'\ségilcg, 
mr·nnyr mmd .. nt kl'll nwg tennünk az állattenyésztés 
t .. rr:n pl. a nyugati és m/ts értékt'St'hb állatfajták 
ht'\'t'Z('It:se, tr·nyÍ'sztr"> sziivl,tkezetek létesitése stb. ,:rdc. 
kr'·hen. .-\ gazdasági oktatás mt'UP!t népünk n'emzeti 
nr·\·t'lt:s ... lwlyes uton valrí vezetése, irányitása, állat
tr·n.p:s~tr'·siin~ lejl .. sztr:s~·· aJ?r6. marh_{tink okszt>rü l<'· 
nyt'sztcsr· nwg mmd ntas kerdt·sek. Exportunkrrak clt'\
kr'·szitr:s,·, mt·gfeldri baromfifajták kl\·álasztása és sok 
m/rs ilyen k(.rdt:s van még, amit nem tudok hírtden 
felsorolni, de minrlezekl'l a kiizvélemt:ny egységes ön. 
tudata, a n(.phe 111'\'t'lt gazdasági morál nélkül m<'g'· 
\·aU.sitani lll'tn lehet. :\ mt•zr)gazdaság terén talán még 
nagyohJ-. feladatok \"<Írnak ránk, nem is szólva a mi
ruist:gi huzatermr·lésrril. A gyümökst<'rmclés és l'X· 
portja ten:n is IH·Iáthatatlanok a fdadatok. 

Nt•m t;karok most végig menni a gazdasági nip
oklt;tn.vtak egész területétz, hiszell ez a teljesen lehr'
lelll'lt volttn, ezeket a példákat csak azért em!itdtem 
meg, hog_v sikerekrt millde11üit csak ugy érhetünk el, 
ha eg_vrészt c•gy e~ységes közvélemétlJ' támogat, bc!ll· 
lliillket, mti.vészt. petiig ha meg van a kellő elökip
zdt~~ég, Itu/ás és gazdasági müveltség, Ilefltcsak az 
eg_1•es vezetö tén.vezökbell, hanem a 11ép legszélesebb 
rt'tt•geibetl i.~. 

:\emcsak a gazdasági szaktanit6knak, hanem a 
szaktanitóniíkm·k is éppen olyan fontos feladata,, ép· 
J>l'n olyan fontos tt·vékenységi kiire van a mai nehéz 
gat.dasági lwlyzethcn, mert az a rég'i jó idr), amikor 
mindt·nkiru·k nwgBhctése könnyen volt biztositva. ami
kor a küliinhözri gazdasági ágakban takarékoskodni 
nr·m i;.:t·n kellett, többé vissza nem jön. 

A galdasági szaktanitónök nevdik az ors1.ág leg. 
l.: i\ ált.hh gazdaasswnyait, oktatják a leánygyermekeket 
mhák jdavitására, varr;ísára, okst.erii kertészkedésre, 
haromfitcnyésztésn•, a háztartás vczctl:sére és ezerféle 
tt•vék<'II\"Ségére: ott, ahol gyümiikstcrnwlés van an· 
nak hl'Íyt•s ft•ldolgozására, konzerválására és a n~i 
Mt.iipa~ sok. má~ olyan ért~ke_s ágá;a; amel>;ek a k1s 
gazdasagok ch•tchen nl'm krs ]clentoseggcl b1rnak. . 

:\ :\lélp·n Tiszt<'lt. El_niik Ur s7;ivc~ volt mcg~mh· 
tt·ni, hogy a galdasági tobhtermclesnel a !akarckos
ságnak szah:ílyc_,zása, iintudatossá . tétdt• mtlycn fon. 
tos fl'ladat. Mmdt•zt•ket fdsorolm IH'mesak nagyon 
hajos lenn<!, d<! nem is célom ez alkalommal. FeL· 
adatuk a mai gazdás:ígi szaktanítóknak nemt·sak a 
jiiv1i 1·lrikészitést·, a jö_vö generádór.•!lk mii.vel~se, hanem 
t•zzd kapesolathan a ]den ge1J('ráno felnottcmck helyes 
g~zdasági tllon mU. wzetése, fdvilágositása és támo. 
gatása. Ezen a téren kell nekunk belekapcsolódnun:k 
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a tübbi gazdasági szervczetbe, nemcsak az oktatásügy
gycl, dc a különfélc gazdasági tevékenységgel is. 

Oriási nagy és apostoli tevékenység az, amely a 
r,:az~ági szaktanitókra vár. Egy ilyen nagy munkát 
megjutalmazui, s6t értékelni sem lehet megfelelöen. 
Hiszen tudjuk, hogy mcnnyi mindenféle erőfeszítés 
dacára -·- a betöltött munkakörhöz mérten -- még 
mindig milyen •~omoruak a gazdasági szaktanitók 
státusviszonyai. (Nagy helyeslés mindenfelől.) Olyan 
munkára, vállalkozásra, niÍnt a gazdasági szaktanitóké, 
igazán csak apostoli lelkület tehet bennünket képessé. 
Én ennek az egyesületnek nemrsak képviselőivel, dc 
minden egyes tagjával érintkezem és azt hiszem, hog~·· 
ha ezt az apostoli lelkületet, ezt a lelkesedést, Magyal"· 
országnak jövőjébe vetett mérhetetlen, megrendíthe
tetlen bizalmat továbbra is megőrzik, önmaguk is 
könnyebben fogják a nehé:~: viszonyoknak küzdelmeit 
át harcolni. 

6szillféll, hálásan köszönöm a jelen megtisztelle
iésl, amelyben azt a harmóniát látom, amely tíz év 
óta mindig megvolt a népies gazdasági szakoktatás 
t•ezetcli és ennek képvisel/Ji leöziJtt_ F.z a 'harm6nia és 
egJf'séges együttmüköclés az egész ország területén a 
legföbb garanciája a mi sikerünknek, a mi munkánk 
diadalának és ered.ményességének. 

Kérem, Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim. 
h?gy a nehéz viiSZDnyak dac6ra is tartsák mqg biza!· 
mukat a gazda~ági népoktatás vezetöiben és ezek 
liözött énbennem is- (Nagy tapssal és éljenzéssci 
íogadták Petri Pál államtitkár e kijelentéseit.) 

Mindcn megtörténik az önök egyéni kívánságai· 
nak kiclégitése érdekében, ami a jelenlegi viszonyok 
kiiziitt megtörténhetik: minden megtörténik, hogy sze
gény nemzNünkct jobb gazdasági helyzetbe helyezzük 
és ennek segitségével <'gy jobb jüvö körvonalait ki· 
alakulni clőscgitsük. 

Hálásan köszönöm bii:almuk megnyilvánitását, 
me!y mindig egyik legkedvesebb emlékem lesz és a 
leg11agyobb megtlszteltetés, amelyre mindig büszkén 
fogok l'isszagondobli. (Hosszantartó taps és éljenzés.) 

Kegyelmes Uram! 
Bizakodó és reményt nyujtó szavaiért Nagyméltó~

ságodnak egyesületünk nevében hálás köszönetünket 
tolmársolom. Nagyméltóságod kijelentései uj erőt 
adnak nekünk a további küzdclemhez. A jövö zálo
gaként (,hajtjuk azokat örizni. Ti.~ztelettel jat•aslom, 
hogy dr. Petri Pál állomtitkár ur 6nagyméltó~-!ág.a, 
örökös Disztag unk; beszéde diszközg.vülésünk jeg_vzö- · 

kÖIIJ'I'ében megörökitte~sék. A diszközgyülés közóha
járd ezt határozatként kimondom. (Taps és éljenzés.) 

Diszküzg)·ülésünk következő tárgya: clőaáás »A 
gazdasági népoktatás idöszcrü kérdéseiről és jövő 
feladatairól .. 

Fdkérem Netz Fcrl'nc gazdasági isk. igazgató 
egyesületi tagunkat, hogy et.en tárgyu előadását meg· 
tartani szivcskedjék. 

Netz Ferenc el6adása. 
NagJ•méltóságu Allamtitkór Ur! 
Méltóságos ,ss Nagyrabct"sült Uraim! 
JtéiJ'l'll tisztelt Diszközgyülés! 
llebre.-cn \·árosa, mint a magyar kultur;Ínak e~yik 

kgrisihb és legragyogóbb, \"idéki emptíriuma, 30 ,:n-eJ 
ezeMtt, a saját kültségén létcsitclt{' itt az ország egyik 
legdsr'\ önálló gazdasági népiskoláj:ít és 1 o évvel 
r·zelcirt a másodikat. E nagyszerü tény mentcsit engem 
azon feladat alól, hogy éppen itt hosszasabban szóljak 
a népies mezögazdasági szakoktatás fontosságáról, 
hiszen ez a város c kérdés l1orderejének felismerésében 
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mcssze megelözte az országos kü~véleményt, , ~c meg· 
előzte az érte hozott áldozatban lS a kulturahs alk ... 
tásokra hivatott közülctekct. Itt gyujtották az clsó 
mécsct a népies mezögazda.sági szakoktat~sm!~ s c 
példa nyomán, ma 52 eros. reflektor vllá!:(l~Ja az 
ezen vonatkozásban egykor biZony nagyon ~ole! m!l· 
gyar eget. Nem véletlen tehát, hogy a, fcl~zaza~~k 
csonkaországi iskolánk megteremtése utan 1dc JOl· 
tünk jubilálni az elsőt, ~ppen ezért a legkedvessebbet 
és eljöttünk hódolatunkat kifejezni c nagy magyar 
város nemes közönségének, mclyre büszkék vagyunk, 
melynek hálásak vagyunk s mclynek jólétérc a ma
gyarok lstenének bóséges áldását kérjük. 

Hasonlóan feleslegesnek tartom a kérdés font.os
ságát részletesen ecsetcini itt megjelent ehikt;l<iségem~ 
elő t aki'mek sorában s :ercncEé;ck va.ü•unk hsztclhctlll 
dr.· Petri Pál államtitkár ur űnagyméltóságát, a~inck 
hervadatlan érdeme van ah ban, hogy az utoiso 1 o 
esztendö alatt számtalan, mintaszerü, uj önálló gazda· 
sági népiskola létesülhetett és a régiek m!ndel? vo~at· 
kozásban megerösödtek. Kitünö vendégemk ts bizn
nyára ép~n azért tisztclt~k meg , diszküzg~ülésiinket 
megjelenesükkcl, mert teljes sulyahan érteke!vén '! 
kérdést készek igen hatékony szolgálatot te1m1 a m1 
jó so~ra érdemes, derék magyar népünk boldog-u, 
Jásáért abban a tágabb hatáskörben, ahol ük swlgál
ják a hazát. Mi hisszük, hogy kü~iittünk id<'it.vc •. cred· 
ményeink~cl és t?rckvéscinkkcl koze} .. ~>h~,~~ llll"glsmc_r; 
kedve, sz1lárdulm fog az a m1·ggyozodcsuk, hogy JO 
ügyért lelkesülnek s ha eljöttek küzénk, mint nemes 
szándéku lrdeklödök, innen távozni ugy fognak, mirn 
ügyünk igaz és erős barátai. 

Méltóztassanak tehát megengedni, ha apnSlékos 
részletezés helyett csak néhány átfogó adatot, körül. 
ményt és szempontot fogok felvázolni, mclyek az alsó. 
foku szakoktatás gcrin<·ét képezik és a mi törekvé
scink irányát detenninálj{Lk. 

Ismeretes, ko~y c.<onka hazdnk t~rüll'ié11~·k 6711,'o-n, 
kereken 12 millió kat. hold föld vmz kis- és törpr
birtokOlSok kezén. Ez már eredménye egy clapn'lZI'>d:ísi 
folyamatnak, mely az utolsó félszázad alatt l·nis ül!·m, 
ben haladt s amelym·k tempóját mindinkáhh siettetik 
-- gazdasági okok mdlctt ·-- a mezögazdasági népes:; 
ség tennészetes szaporodásáb.Sl foly.S kényszerüségek 
és a társadalom nyugalmához füu)dó érdt·kek is. N1•m 
örvendetes jelenség, amikor felbomlani látjuk a jól 
fe]szerelt, gondosan vezetett, szép eredményekkel dol
gozó közép és nagy gazdasági iizcmekct, dc ha ez 
mégis elkerülhetetlen kényszerüség, ugy eminens fel. 
adat, hogy mérsékcljük a föld claprózódási folyama
tának esetleg katasztrófális iramát és bizonyos egyen. 
sulyi hdyzetct teremtsünk népünk fiildéhs1:gc és nll'zo
gazdasági tennelésünk zavartalan mcnete kiizütt. Ez 
a földéhség a magyar pszihénck egy alapjáhan igl'n 
tiszteletreméltó vonása, mcrt a föld szerelctébcll fakad, 
a föld szeretete pedig édes lestvér a ltaza szueldévr/, 
csakhogy e földéhség egészséges levezetése nem ahhan 
keresendő, hogy minél tiihb füldhiiz juttassuk a nl-pet, 
amit hiányos felszerelése, tökeszegl-nys{oge, a fizetett 
munkacrö alkalmazásával szemben való szükkeblüsé~e 
és -·- nem utolsó sorhan - szakértdmi késziiktlenségc 
miatt ugysem tudna jól megmivclni, hanem arra kl'll 
öt képesiteni, hogy minél kisebb elarab fiildün meg'· 
találja jó cgzisztenriáját. Ell'ven valtísággá kell ten· 
nünk néhai jó Cserbáty Sándor aranymondás:ít: »Kcvtf>
set marko!;, dc· azt iól m~gszoritsrl. ne a földet, 
hanem a munkát szoporitsd.': Igy m·m lt·sz a nl-pünk 
oktalanul iisszehabzsolt, nagy darab földek koldusa, 
hanem a kicsinek jó gazdája és nwgclég('(Ictt ura. 
aki nem acsarkodik a máséra, kidé~ithctctlcn muhú· 
sággal. 

J:.'z a tleple.s szalwklatás idöszcrü célkitüzésénck 
lényegel . .. 

Tovább mcnvc, feladatunknak kell .tckl,nte'?unk, 
hogy a törvényszcrülcg niivekv•i számu k1s- es torpc· 
hirtokosok erös adózóképesség-ü polgárukká lcgycn.ck, 
akik gyámkod;ís nélkül és a kiizül<;tet terhdö s:·rely. 
ak.-ié1k m:lkül meg tudjanak fiiiam a ;ma;{uk labán; 
Ezért népiink figyeimét fokozott .m~rtek!JI'n rá k.cl• 
terelniink az u. n. kisebb gazdas:íg1 uzcmagak~a; ~mt 
amil.ök pl. a haromfitenyésztés, ~éhészct, .szoll)m,tv~
Iés, gyiimiikstamclés, konyhakcr~esz~t,, g,rogyn~>veny· 
termelés sth., mnely iizern{tgak nuvcleSI'IWI a kts uz~
mek k{,tségtelen cl<inyhen vannak, mcrt az cz~~nel 
szüks<-g<'s tiihh és apróU·kosabb munkát a, nagy ~zem 
lll<'I{SZI'rezni is ali", mcgfizt'lni ml-g kev!'shé kent';;. 
rentabilitásának v;.szély1·ztetése nélkül. E sokolclaiu 
1:s igen tá" ismeretkiirt ig1:nyl<i gazdamcsterség clsajá
tittatása ,'{.(jálu'>l nl'm nélküliizhetjiik a, k.ellö, nagy
vonalus:íggal ml·gszl·n·l·zctt llll'ZI:ÍI?az~asag! __ nepok!a· 
t{tst, melynek d<isziir mez•igazdaságt ncpesscgunk q~e!>l. 
tiiml'gét hU KY«Iwrlali crcdm~:"_vt•kkcl, ~'"'g'f_VO~II! 
arré.I, hogy a »par cx1•ll.·nce'. ktsga_zdasag_a, mtvc~es1 
:'tgak kis darab fiildiin vallthan JI'• !'gZISZII'!''·.Iat I!YUJt<~· 
nak, másodszor ugyancsak nwzogazdasagl ncpcsse
günk t·gész tiimeg1!t kell képessé letilli CZ!'II iizl'mágak 
iituíltó és eredmhl.Vl'S mivdésérc. 

J;:pp<'n a nagy tiim<'gt·krc tekintettel l!·hát .. a mez,j. 
gazdas:ígi nl-poktatásnak ríltalótiU>Ilnk, a tnllkotclez(•it· 
séf!rl' n'nfwwllttnk kell lenni<· ~s az annak szolgál:.ttá!Ja 
;íllitott iskolatipusnak gyakorlógazclasággal ki'Il bmua. 
Mi tehát nem vagyunk elfogultsággal ,-:ídolhat<~k. ami· 
kor -- tisztcll'lhen tartva és clismerve minden mód
su·rt, I'SZkiizt, és iskolatipust, m1·ly népünket mezö. 
;~azdas:ígi szakismeretekhl'z juttatja, · · tiikéletcsm·k 
1111:gis azt az iinálló gazdas:ígi népiskolát tartjuk, mcly 
az emlitl'lt két generális kiivctclménynek megfelel, 
llll'ly :w év gyakorlati tapasztalatain át csiszolódott 
azdt, ami {·s am<'ly t<·ljes célszcrüsl-ge mclh·tt az 
dkl:pz<'lhl't<i lcgolcs6hh is. mert egy növcndéként'k 
<'gy félnapi oktal{tsa - - 5 órai időinriamo/l tit - ll 
kiizpottfi i~ttzgnlfÍ'.~ és fl'lügyl'let kültsé~teil•el e~tvüft 
12 fillhht• kl'Tiil. Egy~hk1:nt, hogy llll'llllyire a lq{· 
sLél!'sehh népn:u·gekrl' teri<'cl ki l'lCn iskola hatása. 
annak igazolás;íra lll<'gt·mlitlll'tt'm, hogy a mult iskolai 
édl!·n ~2 iskolánknak 12 O lll'iskoláwtt niivl'nd~ke 
volt s 1: nagytiim<'gÜ niin·i11I.1k oktat:ísát 171) tancrr) 
Mtta el. Ezl'nkivül mind1·n iskolánk, amely a sziiks1:g1•s 
kdl<:kl'kkd cl van Uttva. c5vcnk,:nt tart t'gy, <'SI'tlcg 
tiihh i<J.iszakos tanfolvamot a S1·rdülri gazdaifjuság 
és fl'lru)ttl'k r~sz,:n•. E tanfolyamok .J (, hct!'S idó
tartamuak s valaml'ly szük1·hb tárgykiirn·, mint pl. 
sz•'íWnem•·sités, gyiimiilcsvl-tl!·lcm. hftziipar, szabás
varrás, h:íztart{tsi gyakorlat sth.-n· szoritkozik. A 
szomsz1:dos der .. cskei iskola pl. fennálliísa óta 62 
ily1•n tanfolyamot tartott s ezt' ken mint<'gy 1 ooo fcl
IHÍttl·t képez1·1t ki olyan gyakorlati kllszségl·krc 1:5 
iigy<'ss~g1·kre, amikhól kiizn·th·niil apn'>pl:nzt ld!el csi
nálni. Vagy itt vannak a mi dl'l>n·c<'ni iskoláink, mc
lyek :'tllandósitották a 111ii kézimunka és szahás-varrást, 
h{tztartási tanfolyamokat s <'gy.<'gy ily1•n tanfolyamon 
.JO · 50·I'S létszámmal képt•ztwk ki 111lkct l-s s1·rdiil<i 
liinyokat I'ZI'kn~ a fontos gyakorlati iigy1•sségt'kre. Az 
itt .. ni j6 tapasztalatoknak és l'reclm{·nycklll'k kiisziin· 
lu·lli, hogy lkhn·•·cn v{trosa ujahhan <'gy kiiliin C'JnC· 

h·t<'s (piil<·t.•·t. :uh:tt é~ szerclt ~1'1 ~im~mdottan ily1·n tan; 
folyam céljarra I'S har ez az mh·zml'llY 111'111 n1•vczh1•tt• 
m•"·g forma sz1·rint a ddm·ccni harmaclik számu iináJJ(, 
gazdas:ígi népiskolának, a maga IH•mélll'n uttiin) (-~ 
<'gy<'diil:í)J{, intézmény !t•sz és lehet, hogy a fejlódl-s 
I'I.'ítt 1·g•1szl'll uj utakat fog nyitni. Ugyancsak ilyen 
tanfolyamok céljaira hagyományozta iin•g nemzett•s 
Borbó(; Béla ur kecskeméti városi kuriáját, 1 12 hold 
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földjét pedig iinálló gazdasági népiskola ~c:tcsitésl-re' 
A népt'!nit~k rl-~zí-re tartott sziinidd gazd~sát~i tan: 
Folyamamk Igen orvendelcsen gyümöksiiznc'' a tovább. 
képzö gazdasági népiskolák jobb oktatási en,dménvci
ben. Vallíhan, ha mt:rlegre tenncik iskoláinknak a 
tankiiteh·sck rendes oktatása terén mutatkozó en:dmé>
nyc·it az egyik oldalon, a felruittek tanfolyamos okta
tását. a mási,k•.m; talán magunk is zavarba jönnénk, 
mely1k oktatast aga1.at a becsesebb és hasznosabb. 

Nt·m volna teljes az iskoUtinkról adott kl-p gya
korl6gazdaság-aink néhány adatának emlitésc t~élkül. 
.Jelcnleg miikiidci 52 iskolánk e:.:yüttescn közel 2000 
kat .holdnyi gyakorlóterülettel rendelkezik. A Fclszc
n•!és~. gaz~álkodási ren~S!ert. illetöleg, igyekszünk itt 
l'lerm a mmta paras7.thtrtnk tdeálját és nagy gondot 
forditunk a sokoldaluságra. hogy t• J!azdaságok a 
szemlt:lcti l-s gyakorlási niloknak minél teljcsebben 
!llegft·ldjerwk. Frl'dménydnk országos viszonviaiban 
rs iirvendetl'sck. mt·rt az elmult rossz esztcndöbcn is 
4 iskolánk buzatermésátlaga elérte l-s me,.:halaclta kat. 
holdankí-nt a ró q-t, soké a 12 15 'q-t és ··sak 
kivt:lelcsen maradt a 1 o-cn alul. Van ol van iskolánk 
melyrwk tt•lwnl-szete már évek óta tarÍja tejhozam: 
han a r o literes ist:íiU,átlagot. Egyik iskolánknak 
tiibb izlwn volt évi r oo q·t meghalad{, almatc•rmésc. 
•·gy másiknak hasonló mcnnyisl-gü kajszinharackja. 
amely példákkal l-s en·dml-nyekkt-1 igen serkenitileg 
hatnak hc·folyási kiirzl'tiik kisgazdáira. Fáradozásainkat 
l-s l'rPdményi'Ínkct az idl'i országos mez<igazd,lsági 
kiállilás 4] díjjal l-s mintcg-y .10 jutalomtárggyal 
ismerte cl. 

Mindezek emlitésénél távolról scm szándékom a 
k(>rkt·dl-.s. hiszen a mi testületünk tradidója a csendes 
kiitelcssé:{tdjc•ité• akkor h, amit.:or a másncmü okta•6-
tt·stiiletek heti 18 -28 6rai hivatali elfoglaltságával 
szemhen lwti óo -70 6rát tcljcsit. Végül is: miénk 
a munka, az f1ldás Istené. Az adatokkal rsupá.n azr 
szl'retném h:-aznlni, hogv a kis mintagazdaságokkal 
.. llátott iinállí. gazdasági n6piskolában olyan iskola
tipussal rl'nd .. lkczünk, mcly k6tségkivül alkalmas fel
adatának IDI'goldására, egyebek közt azért is, mcrt 
a kis- rs tiirpl'hirtnk tl'rlUI'lési rendjének kényszcrii
SI:J.(I'iht• ;lllitva. valóhan érttlkcs és ki)vctl-src alkalmas 
SZI'IU)é(l'ti rs gyaknr)ási lerepÜ] SzolgáJhat. 

1\fi\"l'l awnhan végsö c6lunk mczögazdasági n<-
pt·sst\günk t•grsz tiimPj!"l-nck s1~"lkirányu kimivdésc 
amit a tisztán helyi hatásra beállitott 52 iskahinkkal 
ic·lc•nlq~ csak ugyanilyen számu kiizségrc vonatkozóla~~ 
t utiunk t·lérni. az 6 rt mef!/Clcllí számu iskola /élesi~ 
lr.~prc kdl liirckcrlttünk. Bár az államhftztartás pilla
natnyi ht•lyzc·trlwn nem lehet igényt támasztani egy 
~vnrs és n:l<~yvnnalu kulturhl'ruházásra. mégis. a kl-r
Mshl'z fiizc"ldti nagv érdekek erófeszitl-sekct parancsnl· 
nak. amikn· kelszülnünk kell. hogy az clsö alkalmas 
pilhmathan realizálhassuk orngrammunkat. Ki)zvctlen 
ccllkitüzésünk. hogy legalább mind<·n olyan kiizsclgbt'n 
Irtesüljön ily<·n iskola, ahol van 120 tanköteles és 
t•mwk alapján a jdc·niPg tlrv6nvbcn lévó utasítás önálló 
f~azdasá)!i nl-pisknla létesitt\sét kiitl'lt•ztivc\ teszi. E1 
alaoem az orszá){ egész területén 116 ui iskola volna 
szeivezhetó. Tt•rmc\szet<·s. hogy amint eddig scm lehe. 
tt'lt a J!azd:L.<;á)!i népisknl<ik létesités6nck minden tcrhér 
a kii7.sél!ekn· háritani. - _j,)l]ehd jelcniPd isknláink 
vagvonálladrka kh. kétharmad rl-szhen kiizség-i hozzá
járuláshól és l~J.(yharmad részben államst•)!(>lyhól ered, 

éppug-v a ji)vóhen is csak m<·gfelclci f&llami támn-
1-(atással képzt•llwtti uj iskolák 16tesitésc. Iskolánkc\nt 
kh. ~o.ooo nc·ngt'l ftlhtmsc•géllycl számnlva. 5 .(j milli6 
rwnl-{tin· volrm szüksél-{ ahhnz, l10gy mindt•n nagyobb 
kiizsrgiinkhen legyen iinft!U. gazdasági népiskola. Egy 
l o rvc·s 6pittiprogramm It-hát é\·i 5·· C.oo.ooo fJl'llgÖvel 
tt'rhelné az államháztartási, ami tekintélyes összeg 
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ugyan ,dc a nagy célhoz viszonyitottan nem kell fan 
tasztikusan nagynak tartani és semmi esetre sem na
gyohhnak, mint amennyit ez az igen komoly ügy 
mt•gclrdemel, hiszen a magyar jövö követeli azt. 

A maJ.:yar jiivó, ml-lyen ti-sztelt Diszköz,wülés, 
arnt-lvért küzdvc és amelynek esélycit mérlegelvc, nem 
zárkózhatunk t•! egy ag-gasztó tünet megállapitása elöl. 
A1; a szellemi magasabbrendüség, mely a magyar föld
mrwlci népet a környez<i idegen népek szintjéh61 két· 
srgkivül kiemdi. az utóbbi idóbt!n nem népünk é' 
az c·gyetc·mt's magyar nl'mzct javára, hanem romlására 
\'ezl'tt'í irányokban érvényesül. A kisértések és rossz 
p•\ldák nyomán, a mi fogékony népünk moh6n kap 
az ujszerü dolgok után, elhagyogatja ósei gunyájával 
együtt c'íscint!k erkölcseit. szorgalmát. szerénységét. 
takarl-koss{tgát, annyi szép enlnyét. Igényei lépnek 
fel. ml'ly<·kct a mcgrosszahbodntt gazdasági viszonyok 
m .. lh·tt mindig nehc,zehh lesz kiclé!{iteni, de - sajno' 

- a kivezctó utat nem a tiihb munkában és szerényebb 
<·!l'lmódhan k<·rcsi. A selyemharisnya és pusztulékony, 
nfra rong"yok ára clszivja a gyermekektól a tejet, ar 
t'!{vszség-l'l, az életet, a nemzcttt'il a jövó életerejét. 
A morális ,:s materiális clswgl-nycdési folyamat mén· 
h<·tctlcn veszélyeket rejt magáhan. Ha nem tudjuk 
mt•!{állitani népünket ezen a végzetes uton, ha nem 
tudjuk c'lt visszavezetni őseinek jó crkiilcscihcz. akkor 
l'lvc·sztünk. Akkor az a szép és reális elkéuzclés, hogy 
a porhasujtott magyar nemzetnek istenáldotta tcrmó
fiildjl-ht)l s c földhöz tapadó clt•ven néperóból kell 
mc·guiulnia: nem lesz töb'h, mint álmodozás. borzai. 
mas éhrcdésscl. a kataklizmák ismétlódésévcl, melvek· 
hf)l c nagyrahivatott nemzet végromlásának kell· kö-
vetkezni. · 

E siitét végzet clháritása réljából itt tcrvszerü 
s a kövctclménye~_nc~ megfelel? ar~ny? n~pnevelési 
szervt•zetre van szukscg, a szcrcnyse~ cs munkásság 
szdkmúc>l ihletett, olyan munkoiskolóra. mint aminó 
az önálló gazdasá1,ri népiskola, mclynck fenkölt P.lvei 
l-s szándékai vanmk, dc minden részletl-ben kidol
gozott módszerekkcl és cszkiiziikkcl, réltudatnsan és 
t·réllyel hal:td a rél_jai felé és szemmt•l látható. gya·· 
korlati eredményeket képes elérni s a s·!erénység és 
munkássá)..[ szellemét imperativ eróvcl sugározza szét 
kiirny<·zetére és a lelkekbe. 

Itt hontakoznak ki teljes nal{yság-ban a gazdasági 
nl-piskolák leánynevelési feladatai és szaktanitónt) gár
dánk missziós elhivatottsága. Nem szabad elfelejte· 
nünk, hogy kiizcl t.~.ooo növendékünkból majdnem 
7ooo a serdülő leányi Szaktanitónóink ncvclö befoivá
sának cl kell jutnia népünk legalsó és lcgszélesébb 
rétt•J.(eiht·, - küliiniis tckintt•ttcl a legfogékonyabb 
,:s lt•gvt•szélveztctettebh életkorban lévó, scrdüló ifju. 
sác;unkra. Oly nagy, küzdelmes és spcdális munka
kiirröl van itt szó, melynek zavartalan prospcritását 
minden alkalmas eszközzel eló kell mozditanunk. Ezen 
c·szkiizök sorában döntó jelentóségü és hatásáb:m ki
számithatatlanul üdvöz volna. ha végre, sok évi készü
ftid,:s után kodifikáltatna a mezögazdasági népoktatás
rt'.l szóló tiirvt-n~. E t~it;·én>; rendt;lt~tésc nemcsa~ 
az. hogy a mt•zog-azdasagt ncpoktatast szcn·ezct kt 
l-pitésl-lwz sziikséges t·szköziiket biztosítsa. hanem 
az is. hogy végre kiizmcgnyugvásra rendeznc bizo
nyos zavaró rnomentumokat, mdyt~k föleg fdüg-yck·ti 
kl-rdl-st•kben sok káros vitára adnak alkalmat és tcstÜ· 
lt·tünht is fnlyton megujuU.an nyw:-talanitják. 

A mi tt•stiilctünk t•bben a törvényht'n és a nyo 
mán várhatÍI nagylendületü nemzctt-pitö és reorgani
záltí munkáhan látja a magyar feltámadá~ c•gyik k·g 
hatékonyahb biztositékát, mely a ncmzc·ti ilriJkc\let szn]. 
gálat;íra mozgí.sitani foJ.(ja lc•J.:drágább és lec;rcálisabb 
clrtékdnht, az áldott magyar tcrmöföldet és népünl. 
dcvcn cróit. Mi ezért a nemzeti örökélctért élünk és 
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dolgozunk, sokszor heroikus eröfeszitésekkel s a cél
jainkkal egyetértő, hazafias magyar közvéleménytól 
& míndenekfelett önöktól, Nagyrabersült Uraim, nem 
kérünk és remélünk kevesebbet, minthogy cselekede· 
tekkel, ahol lehet, de ügyszeretetével és bizalmával 
mindenütt legyen segitségünkre ebben a munkában 
s akkor nem lehet kétséges a diadalmas magyar fel
támadá&! 

Elnöki zárszó. 
A szakszerűen és mindenre kiterjedő alapossággal 

íelépi_tett előadásért kedves kartársunknak köszönetet 
mon<Jok és javaslom, hogy az egyesületi közlönyünk.'
ben leközöltessék. Ezt határozatként kimondom. 

Kegyelnws Uram! 
Mélyen ti~ztelt Vendégeink! 
Igen tisztelt Diszközgyf1lls! 
A munka ünnepét ültük meg itt ma. A mai nehéz 

korban csak ilyen ünnepeknek van értelmük és helyük. 
Tudom, hogy az Aliarntitkár Ur űnagymélt6sága szivt> 
szerint is sz6lok, amikor egyesületünk minden tagja 
nevében kijelentem, hogy ez az ünneplés nemcsak 
a szavakban fog kimerülni, hanem további !nunkánk
nak, szakadatlan tevékenységünknek lesz kiindul!} 
pontja, melynek során val6ra akarjuk váltani abb,·li 
erós fogadalmunkat, hogy nem nyugszunk, mig a 
gazdasági népoktatás ügye a nemzet elsőrangu élet
feladatai közé fel nem küzdi magát. 

Szakképzett, fegyelmezett észjárásu, szorgalmus és 
józan gondolkoz~u gazdllnép nevelése: ez a célunk. 
lsten áldása legyen mindllzokon, kik e törekvésüllk'
bell támoga/nak. 

A diszközgyülés utols6 száma a >>Himnusz« volt, 
melye~ ugyancsak a MANSZ vegyeskara adott eló 
nagy hatással. 

Lelkes :tangulatban vonult a szépen sikerült gyü
lésekröl a közönség déli 1 6rakor a Deri-muu·um elé, 
ahol sikerült csoportképben örökitette meg ez ünne
pélyes napot Percel debreceni fényképész mütcrme. 

Tánaeebéd. 
Déli 1 6rakor a Bika -száll6 disztermében -

meg1artva és ra~aszkodva az igazi magyar szokás. 
hoz -· társasebédre gyült össte dr. Petri Pál és 
ünneplő környezete, kik közölt az ünnepelten kivül 
a közéleti nagyságok köz ül megjelentek: Rásó István 
dr. alispán, rugonfalvi Kiss István dr. egyetem~ rektor, 
Csürös Ferenc dr. kulturtanácsnok, Ludány Mtkl6s dr. 
földbirtokos, tordai Vasady Lajos kir. tanfelügycló. 
vitéz Czegléd.v Béla mezögazdasági kamarai igazgató: 
Unyi Géza nádudvari főjegyző, Kovács Pál nádudvan 
ref. lelkész, Madarász Antal nádudvari községi föbir6, 
a debreceni 11apilapak képvis~!liJi és Schill János ve· 
zetése alatt az egyesületnek a közgyülésen résztvett üsz· 
szes tagjai. 

A kellemesen ebédelő asztaltárs·tságb6l elsónck 
dr. Petri Pál emelkedett sz6lásra <;s Harthy Miklós 
Kormán.vzó Ur OfiJmélt6&ága. egészs1gér(! üritett(! po
harát kinek nevét akkor, amikor mmt Magyarország 
kormányz6ját köszönti, nem mulaszthatja cl hcszé.dl.' 
keretében megemliteni, hogy üföméltósága a népi('~ 
gazdasági oktatás ügy(' iránt min~ig a ll'gm~J<,gebht;~ 
érdeklődik. (Hosszantart6 taps kovctte l'ctn Pál ko· 
szöntőjét.) 

.Onr.epch ;ll am!itká:unkat és uj ta.~unka· a~ Egye_ 
sület nevében Kraflsik Gábor meZ!)I}('rényi gazdasági 
i&kolai ·igazgató kii!izÖntötte fel a következő módon: 

~AZDABAÓINaPOKTATAS 

Nagyméltóságu Allamtitkár Ur! 
Kegyelmes Jó Urunk! 
Amikor csak tehetem, mindig csak azt járom, -

az Alföldnek aranyat termő rónáit. 
Régen aranyat, ma még- k('nyerct, holnap. --

ki tudná azt megmondani? l ... 
Mert füll'mlw sir Ruténfólul'm <'gyetlern öri.iks<1gc 

a kuruc. léleknek sávhemarkoló aggouahna: 

Búza, búza. dr szép tábla btízn, 
Ki fogja azt leamtni? 

f:s nézem a mi táhHnkat. az életnek válasz. 
utján álló, legm•h<·zebh korhan ]{-,·ö fiatalság_ot, ~ 
magyar föld renwkém·k. a magyar parasztnak tv:~dc
kát: tekintete elmélázb. rén·d .. zii. 

Szemében a réj!i t•irtu.~. a magyar lüz mintha 
halványabban parázs!mrn, - miut/10 már nrmc.wtk az 
íí$i tüzek me/ege érle/né! . . . 

Hiszen a pusztának m:t már annyi sok az idegen)(', 
--. és a puszta mintha sejt<'lm•·st·n n•·sz!"znt·, id t•'. 

~Pn hangok morajlanak rajta. ,:s c· hango~. mint az 
éjjeli pillang-6 a Utmpa fényét, .-sapkoclják a ma, 
gyar jüvendőt, ·· a kis magyar lelket l 

Kekünk ma kivéti'IPs napunk van. a gazdasági 
szaktanítóságnak Pgy••diilálll>an ki vétdes napja: mclc
gcn hcdtr'J. szinesen ragyogcj, r .. m,:nyek,·t fakaszt<'•: 
Ülli](' p l 

!\fert ünnep az nekünk, hogy l't·tri l'ál tinagy-
méltósága, messziröl is áldott j<l urunk. még 
birtokáhan disZ!·s kiintiisétu·k, nagy rangjának, a 
magasból leszállt hozzánk, sót iirökrP kiizénk szegei· 
dött, a kemény rög, a szurtos, makrancos kis 
lélek elvonult, szl'rény munkásaihoz. 

Minden lllCf!basü!ésüllk, liszteletünk rs S?.errt(!
fiiflk ezen eWkeliJ gesztusáért az övé. 

A munka ('11/b:•rét méltól;ép('ll csak 1111111ká••al h 
csak mu11kábm1 leltel megümtepelni. 

Azért én ugy tlrz<'m, hogy hálánkal méltókép('n 
l'l'lri l'ál űnagyml-ltc)ság-a iránt csak azzal lillitathatjuk 
ki. - hogyha a kis m:tgyarok pulzusán állandt'lan ott 
<<trtjuk kezünket, (.s ll'lkünk végsö erejl-nek meg
feszítésével is istápolgatjuk gyiinyiirü kis lc·lkt:t. lchcl
.:etjük hd<• az ösi virtust. am .. Jy csak kc:t oltárt 
ismer: Istenét és hazáéli 

Mi <·zt cselekedtük t·ddig is rs cseh·hdjük ''égsci 
<·rönk megf<·szitésévcl is. hiszen •·rn· áldoztuk min
denünkl'l, lalán már itmídságos kiiny\"linkrwk a 
másik felét is. - mcrt tudjuk, hogy a magyar ji)v('n· 
deiért áldozzuk l f:.~ talán a távol11ál, a magasból azért 
il~ látszottunk olyan köllllyell mdf(}zhctihwk: gazda
goknak! 

Szép munka, felséges feladat, - hiszen tudjuk, 
hogy ettől függ sok-sok ez<·r lélek egészséges kivirág
zása és hasznos mcgtermék<·nyülése l 

V<· nehéz, ·- nagyon nehéz munka, testei. h·lb•t 
sorvaszt6 nehéz munka. 

Az idők nehezülésével mindcnnap nehezebb, 
különlis<·n azon a bizonytalan alapon, és abban a 
ft'·lszt•g helyzetben, melycn most is állunk és arndybcn 
most is vagyunk. 

M<·rt bár a külünhl"ll .. It!g szükmarku társadalom 
intl·zményeinktwk elhivatottságukhoz m<·Jt{, dlwlyezé
sí-t. szervt•z<·ti dkiiliinitl-st:t ranghan, dmlwn az oklalc) 
szl'mélyzettt·l sz<·mh<·n is m{tr rég h·számitolta: mt taga· 
dás lwmw, valbhan az <'gÍ'sz ügy még ma is ali 
Jl!úX-beli iin·g kocsinak toldozott, foldozott saroglya
ján lt·lwgl 

Fzt:rt <'gyn' fokozódik aggodalmunk, vajjon 
a cél eléréséhez ,:s m,:Jtt'l szolgálásához lovábbra is 
clegcndö lesz-c <·sak a magunk erös akarata? 
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. Kt·gyclin•·s jú ur.unk l Én ;\z t 1Hszcn1, hogy a 
;nunka ernbere nwgfrti á. munkitst. 

EpPl "· rl"m'(·ny~·,··ggd ·,~~esztg<'ljük !'<inka d(, c·n'ínkl't! 
1- ts amikúr a hosszu, lankadatfari munka. fárad· 
natittlan, :nwg'ért•j vezcn·,, ki immár kiiz•·l hárum 
'f.vtizedc annyi megértf.sse'! munkálja a köznek tövises 
'mezeit; - immár egy é\'tizcd., olyan nehéz. pos1..ton: 
.-- .magunkénak \':tllhatjuk, -- kiizPfsf.gi.lnkLeu ,:rez
hctjük,, - fenkölt. nqnes lelkénél meg-t·nyhülhetünk: 

R17;<1kndr\an llcl.l·m a jlin·ndöt . - .~s a mi táblán
k':.lt~ :i, l 2 ··l 5 eszll'lld6s fiatabágot J 

Türdcmml'!, .~zcretettel mc'('llgctjiik tol'óbbra is 
a még megmaradt criínkkd, - rf'it(•gdiük igér:•te5. 
lelkét a mll c·sunya fcrgelf'gétiíf ó érlcsg:·tjiik viss;;a, 
(/Z ö-si tüzek melrgrltcz, - mig csak azt twm látjuk. 
lw~:.v szrmébcn ismét a magyar tiiz fJarríz.,[ik - és 
lelkében a magvar jöt•e~tdrl nemescll érik! 

f'.s ttr aratlwsMt azt :;~nld mrís - csal.: af1i a 
Ita zóna~· n ral! 

Kegyl'lffil'S jú urunk l f.:n ugy érzem, hogy im ;ira 
kuksoMrl<'> kt•zt·mlwz sok czt·r munkás, k<:rw·s kis 
kéz kap<"soltítlik a m·rgy;tr pustt:íkníl, amikor <"X<'ll 
elökl'l<i lépést~l-rt is, hogy m<·gl:ítta a nagy llll'zÖk. 
tll'k l'l\'onult sz<·n:ny munk:ísait is, és •'·rdenwsnek 
találla <ikl'l arra, hogy kiizéjiik ;ífljon: arra kíorjiik 

Délutilll 3 lÍrakor t<ihh aut6 .~s nég}' :nlt•',bu"~ 

IL 

a mindenhat6 j& !sÍent, hogy áldja meg niinHi;t)kdrdii 
gazdag ~<·tn·eltné\'!·1, csal:ídjá\'al. l'gyl'tcmbl'nl . 

/J::IJ~rÍzwnk és imrídlwzzunk, li"K.l' méltók leii_"S· 
~iin/1 nag_v munka'ár~unkhuz: cg)'csii.'~tiink disztagjá· 
fi:Jz! 

(\'iharos t:ips kül'ctfl! Krúft~ik Gál1rir fp)kiiszön 
tr'íjo't.) . . 

K,mjt~.ill Cábor beszédére bd1at6an fi,;jtegettr:· 
f'clri !'ál a ga1.rl·-tsá:~i népoktatás na!{y jeknt6ségét; 
nt·mzr·tne\elií hat:bát és k<!rcsetlen sza\'akhan hatha
'.<'>san ki•·ml'll<' azt az értékes munk<Ít, arm·lyet a gazda· 
sági szaktanitrSi br t·nnek diadalra \'itdl' r~rd<"kébcn 
kiftojt. lksz•~dt•l azzal fejelte be·. hogy a munka mezp. 
jén ;tz l'gyesiill't minden tagjitt iiriikiis barátjának 
tekirlli. !llosszantartÍJ •'·ljenzés ,~, taps. 1 

Ezut{m Haras<llll' J<'•zsd afl'!niik kiisziintiitte sz~
rwn nwgkonstruftlt h;·sz'í,<l ken·tt',bcn a megjelent \'("ll· 

:l(·gekl't, ml'lyre dr. Csiiriis l'ól. Dehrcn·n \'árns kultur
tan:ÍI'snoka \';Ílast.olt magassdrrnyal;ísu beszédben. 
!lt·sz•'·dt'·IH"n kifl'jeztl', hogy I>ehn·• ... n vf11os,t már azzal 
is ft~ll)'<'S tanUjt·Jét atlt;t a gazdasá:,:i nt'·poktat;ÍS llagyra
IH'I'SÜll''"~lll'k, amikor az 1 XHo·as (-\'!·kben az dst'lk 
J;iúi'•tt szt·n·pl'l az l. si.:Ímu gaz<hs:ígi iskolájának 
ft-l<~pití-sr'·\'l'l {" azríla m:ír a harmadikat <~piti. (:\agy 
h'l'z'''"''' ,·., h-lk<"S tapssal lwnorMt:t az ast.taltár
'""t'g l>t-lrrun;n yi\ros kép,·i•cl<'íjén;;k érték"' ht:sd·dt~t.) 

Petri Pál fogadása Hajduszoboszlón, 

Tanulmányi kirándulás 
"Rádli üdülöház" 

Hajduszoboszlóra 
felavatása 

piilügiitt a sdtllr'• l'f<itt, am<"lyt·kt·n \'i<l;ím han;~ulathan 
tdt<' ml'g az utat a t;írsas;i:~ a haj<luswhostl•'•: iin:íl!<, 
gazdasági iskola Spt·ci;ílis tiSI.a\'Ídtlki ki~érl .. ti -t•·let"~"''k 
tanulm{myod&s{~ra, a »Ródli iidii!iíltóz a\·atc'>iilltH'p<:·. 
lyére és a gy<'•gyfünl<i ml'gtt·kinlt~St:n·. 

Amilit az l'tnlitt·tt jármiiVl·k a Hirciti nwlktt ki. 
hocs;ítntlrík mag·uklu'•l a na~ysziÍntu kiJziins(~g'l'l. nagv· 
n:szt• t<lí-n az államtitkár és kisl-rl'lt~\'1'1 . a kii~
\'l'tlen a fiirdti swmsz<-dságában dtt'ri.ilci ~>R:ídli iidiilti
ház•< tt·lk45re vonult, ahol llajduswhnszlcí \'árns IH'\'Í'bt·n 
dr. Mtírlmt OálHJr üdviizölte az :íllamtitk;írt, tl<'lll kis 
iiriimÍ'nl'k adv(m kift•jt•zí-st lwszí-dt• snrán an11ak, hog\' 
a város Vl'zel<is<:g•· is a legnagyobb nwglwcsiilt:s-;,:1 
I:S szerl'tettd veszi körül a gazdasági staktanit<ík Mdo-

/.,llki''S/._.~gt'•lll'i! fl'Jl-pill'tt Ütliift'íh;'tt;il, il'l<:(t;Í.ny<>h :·l ;ul 

a kiini:rul·nyt, illllikor rn~' a ll'gnag~·~~~)h t!.ldo.~atuk 
(l!(llt is bt'l'l'tl<kt.t<' at t').:}'l'"iill't ütlült'íhaza! ;iznt. hogy 
a nag\·n~lu munk!tha11 kifáradt t'·s tl'sthl'n IIH'i!)!)<'llg~rh 
•·gy•·~Úit·ti tag-ok a fiinl>'i nagyhini gy•'•gy<"n·j•'·il<'ll llllll 
•h·11kor uj N<'ít éti pih<"nt icleg.·k<'t S/l'fi'ZI<'III'k ;i lo 
\;,hb i lll t lll k;í ra. . . 

l'clri !'á! ;íllamlitk;ír nwgkiiSt.iill\'1' a1. '·I"JI"I."": 
fogadlal:Íst. k<'lknwst·n h,·sz<~<lb<" t·k;~) t•tkil Swho,zl" 
drrns kühliitt~<~g.~\'l'l, majd <'gyiitt<·s.•·t~ !l'll'llllttltak .".' 
iitlüJ,ih;í7. tt·rraszára. ah<>l a ll<'lylll'lr IJl·'r"'k"r tlal:n 
<l:'tj.ín;tk -.lli~zl'kl'g)', tii'JI)t.<'li im;'tnk •l;tll>:tlog~.ala'a 
tll<Íll orslÜgos l';..!)Tsült-tünk t·lnC,k.· ;1 kc,\t'\kt:t.o bt• 
:.zt·ddd nyitotta mq: h;Í~.a\·atu '.lllll<')ld) .•v t ket: 
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Házavató ünepély 
Nagyméltóságu Al'amtitkár Ur! 

Mélyen tisztelt Vendégdnk! 
Kedves KartársniUl és Kartársaki 

Délelötti ünnepségünkön D<>hrecenhen a gazda
sági népoktatás orS!ágos ügyével fo:<lalko:tunk sannak 
föirányitóját zártuk s'.ivünkhe. Engedj(.k m~·g. hogy 
a délután a mi saját ügyünknek i<·gyt'n su·ntl'l\'t'. 
Harminc évi egyesületi müködés után elt'rtük azt, hogy 
egy marad:mdó alkotással emlé-ket állithatunk küzdií 
soraink egyik fő clöharcosának, néhai Rádli Lajos 
szakfeli.igyelönknek, aki tiirhetetlt'n akarattal, ,:ietere
j(.nck feláldozásával szenh'ltc mag<Ít a gaula~ági n{·p
:skolai ügynt'k (.; kartárs:ti jiivl'ndri holdogul;ís;ínak 
Mcrt ez a ház, amely diitt Mlunk s ;mwly felavatásra 
vár, méltó emléke az {i tlt'vt'nek. I;:J,•tt·t ,:s t•;.:(.szs(.;.:<·t· 
kiván nyujtani a kiiz{ort vaU> munk;íhan kifáradtaknak,. 
hogy uj lcndülcttd a kiiz{ort dolgozhassanak. 

Orömünkm·k {os hálánknak adok kifl'j<·z,:st az<:rt .. 
hogy az Aliarntitkár ur íinagym(.lt<Ís;íga t'Zl'n üdülíih;íz 
felavatásának ünnepét magas jdl'nlí·tévd nw:~tiszteli 

elniik felkéré-s(.re mé-ly hatást kelt<i h:slr:d kerl'I<:JH·n 
avatta fel a "Rádli Lajos i'1dülr'ih;ízat . 

Fls<i fe.-skekt:nt t•mlitette lll!').( hason]{, egy.·sü
I..tek élet{oll!'n t•zt a l><:Jdát ,:, mint;ínak r'>h;,jt_ja oda
itilitani az intt'•zln<:nyt. mint olyant, a1m·ly kor;ín f<"l·
f..dezte llajduszohoszlr'mak !'(l :t m•:rlwteth·n hahwo
],'•giai kiii<'S<:l ,:, mint ilyt·nt, tagjai egr:slS<:gi ;íllap:"
t;ínak lt·nntart;ís{tra igy<·kslik kihasw;ílni. 

.-\ nyomornságnak ugymontl ig,·n gyakr;,n 
oka az. hogy !').()'<'S int<:zm(.ny<"k, egy:·süll'tek, h:·lsíi 
,:J<'lt:lll'k, mükiidt:S<··nek szellt·m<'·h<il hiányzik a kcllr'i 
harmr'mia. 

Fzt az int<:nw:nyt azonban. anwh·1wk a\·at•'•iilm:·
JH:Iy•'·n· jiittiink ;·,ssl.t' a lt-glwiH·z•·Í•h kiiriilmr'·ny<·k 
kiizt'JH'tlt' js ;1z agit{wi{,s l'n';k t•gy.·siilc~s;· l~S ('~yiitt · 
miikiid<:st· hozta l<·t<'í al;'t, p<'·ld;ít statu{th·a m;ís •·;.:y<·sii-
1<-t<·kll<'k arra, hogy amig :\1a;.:yarorsz;ígnak ilyen hal
twol<'>giai <"sod;íja •'s ilyt·n gp'•;.:ylwlye \'ali, ll<' nwnj<·n 
az orsdt.~- hat;ír{llt tul S<·nki. nwrt mi1ukn ilp·n ··seln
k<·d•·t<'·\'(·1 had1ja \·ag·yon;ít gyt·ngiti •'s kiiz,-,.t,·;, tl<:JH:t 
sz q.~· C:: n y i t i. 

"Rádli Lajos UdUlöház." 

l-s t'zzcl kifejezéore juttatja, hogy cgy<"sül<·ti ügycinket 
:s Slh·l-n viseli é> egyl'sületünk alkotásait m<"ghe<"süli. 

Orömmcl és hálával tiilt el hl'nnünkN az is, hogy 
ezen ritka alkalommal itt üdviizölhetjük dr. Márton 
Cá bor, Ha;duswhns:ló me:..:yd droo; nagys ígos polgár 
mcsterét, személyéhen a város küzönstlgt<t, dr. Ludáuv 
Miklós fels<iházi tag Om,:lt<'•s;íg-fmak ,.,.zt·t<lse alatt ;_. 
szé-p magyar vid(.k \'<'Zl'lÍÍ t•g-yt:nist:g,·it {·s kikiilcliittei! 
is. Szeretettel üdviizliim iizv. R-'Íifli Lajosn<: 1\agys;ígo' 
Asszonyt, kt·d1•es kartársn<'ínkt·t ,:s kiisziiniim, hogy t· 
hensrjsé-gteljes t•mléknapon id<· kiid·nk df;íradt. Sz<·re
tl·ttd üdvüzliim mt1lyen tisztelt wndt'·gt·inket. 

Nagyméltó.vígu .-i/lamtitkár Ur! 

Kegyeli1U's Uram! 
Egyesületünk 11!'\'t:ll!'n szi\'híil kiisliiujiik, hogy 

ide, szer(.ny hajl<:kunkhoz kil;íradni tm:lt<'>zlatott, nH:Jy 
tisztelett<•l felk(.r<"m. hogy a ,,J.I.áclli Lajos iidiil<ih;ízun. 
kat« felavatni kegyt•skedjék. 

Dr. Petri Pá! államtitkár ur Önagymé-ltt'>s;Íga, az 

.·1 m! kiud.,üuk itt 1'((11 11 mi fiildüul.-h{'/1, "~t 
liihtill_l'tÍ.\Ziti, t'rtt'lit•.,ilt'lli lltilldll_l'tiiuuliu"k knrt/ill.' kii
tdt•.,_,tigt•. t'l'l'lri l';íl a\·at•'>hl'Sl<'·d,:t ~lii1111i 11<'111 akan·, 
taps\'ihar kii\'!·ttt·. 1 

Az a\·atúlwsz<'·<l ut{llt {'((/((k_l' S;íJI(I:.r ki'lt.jv;'tll<ísi 
ig-azgatc'J, a hüz,··pitc'í hiztltt~;lg t·lniJkt· Í~lnt·rtt'tlt· a 
t<·I•·J<\·,:t..J kiiriihn<'·nyt·it. az iitlii],'íhitz f,.],:pit<'·s<'·t ,:, 
to,·{thhi n·n<klt<·t<'·S<:n. ;Ítadta al •·gy<·siil<·t •·lni•k<:IH'k. 
nwlyl'l al ..Jniik az itt kiitiilt ht'Sl<:d kn<·t<:lwn \'!'ll itt 

Kt'KI'dmc·., l lmm! 
A·lt'l.i•nt li,,ztdt Vt'lltft'gl'iuli.1 

.-\ mai litraszt<'• iinJH·ps<:g,·k ut;Ín lll<:.~ ,·sak rii,·i<l 
tiin·lmiikt·l k{·n·m . .'\mitl<'in az l-pit<'ihizotts;Ígtúl iidtilii
h;ízunkat lstt·n 11<'\'!:·Iwn <Jl •·gy<·sükt gondoz;ís;íha , . .,. 
Sl<'lll, •·l 11<'111 l<Í\'ozhatunk i'nncn illll:lkiil. hogy "gy.-sü-
1<-tiink Jl<'l'.:lwn igaz kart{trsi kiisziin<"tiink<·t ,·.s disnw
r(.,iinkl'l m· ndh·;ínitsam azoknak, akik cl<'ll üdüi<i
h;íwnk ll-t<'sit(,.. kiirül kiiliiniis.·n l;íradoztak és hul
gúlkodtak, nwrt a mai ~ulyos id<'iklwn ct. kúslcr.:~cn 
is énkmJH'k sz;ímit. 



Küszünl'tünket fejezem ki első sorban Pataky 
~ándor ~artársunknak, aki az építőbizottságnak nem
csak elno~c volt, dc közvetlen tevékenységével is sietí· 
tct~c a mtelőbbi megvalósulást. Ugyancsak nagy kö• 
~z'~!l~ltPI tartozunk Riede/mayer János kartárs unknak. 
uduloházunk t'ls!'í uj gondnokának, aki ugyszólván nap
na)~ .u~á1.1 ellt·nőriztc és szorgalmazta ezen hajléku1~k 
!elepitcset és berendezését. Köszönetünket nyilvánit · 
J,uk az (·~itl'íh!zottság- többi tagjának, Vrannay Kálmá;~ 
•·s Mol11ar Sallelor kartársainknak kik közül az utóbbi 
v<~lt az <·szmc inditványozója. De' kiiszönetct mondunk 
mmdazoknak, akik a célért áldoztak és buzgólkodtak. 

Nagyméltóságu Állomtitkár Ur! 
Kegyelt1U's Uram! 

. Mai ünm·pségünk utolsó mozzanata lefolyt é~ 
":J~ hálatl·lt szivvt•l fordulunk mé!{ <'!~yszer Excellen:· 
nadhoz azÍ'r~ a kt·gy<'s jóságáért, hogy szerény kö· 
runkbt·n m•·gJPient, t·gycsületünk ;,()rökös Diszlttgságát 
\'állalva, annak mükiiMséhe bekapcsolódott és ezt lát
hatóan azzal is kift·jpz(osre juttatta, hogy cZL'n üdüJö .. 
h{Iztmkat szt·mi·lyPscn felavatta. Sohascm fogjuk el
fell'jteni ezt a megtisztelő ténykcdését s sohas·~m 
fogunk visszat-Ini azzal a bizalommal. amellyel ben
niink•·t kt·g>·•·st•n mt·gajándí-kozott. 

Fogadja :'1/agym(o\t(,ságod mindezekért soha el 
nt'l11 nml(, m{·lységes hálánkat ,:s kiisúinetünket. 

1931. évi gledilschiamagot (tüskés) cserélne 
azonnali szállításra, megfelelő értékü 1932. 
v. 1933. évi vadalma v. vadkörtemagért 
Gazdasági T ovábbképzó Iskola Rábacsé
csény,· Győr megye. up. Rábaszentmihály. 

:\J:t],'ín valam•·nnvi k•·dves t-s m(·lvcn tÍS!.klt \'C:J· 

Mg-iinknek ujhúl l}('Íis:i kiisziinetiinket nyiivánitom 
111<-g_jeknt-sül.•:rt. t•zt·mwl hPje:cntem, ho~y ünncpst:· 
giink n:g-etért. :\ jó Ist<'n kt·gyclm,, (·s áldás:1 k·gy•·n 
n·liink. 

.-\ lt·;.:utolsó számot a már f<·nt me!~lll'l'ez<·t·t 
dalfmla a J limnusz •·léneklésévd adta. 

Az avatÍ> ünn .. pély ut;ín Vt•rt•s HP/11 fürdti-igazgat{, 
nu'·rniik kalauwlfts:l nwlll'tt az áliamtitk:ír é.• a nw;.:
i•·l•·nt l'l<">kl't.'íst-g-,·k nw;.{tekintl'ttt-k a forrás nagyt-rtt-kü 
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berendezését és elragadtatással beszéltek annak higié
nikus és gyógyító hatásu berendezésérőL 

A vendégszeretetéról és előzékenységéről hire'l 
fürdöigazgató ez alkalommal sem tagadta meg önmagát 
é:. az !;!gye~ü e• rr.i1.den tag;át az aktus:a ,a· ó :e' in e tel 
vendégü] látta. 

Rövidcsen hatalmas élénkség támadt az amugy is 
zsufolt fürdömt·dencék között és még az Aliarntitkár 
Ur Üexcellenciája is vigan lubickolva, elragadtatással 
nyilatkozott a fürdö hatásáról,, amelyet ez alkalommal 
kiizwtlen tapasztalatok alapján juttatott kifejez5sr<! 

Jelen voltak. 
A debreceni kiizgyülésen és diszgyülé:.en rtészt

l'etteken kivül az üdülőház avatóünnepélyén Hajdu
szoboszlbról a következő nagyságok jelentek m·-~: 
dr. Márlali Gábor polgármester, dr. Papp Béla tanáLS· 
nok, dr. Dajka Ambrus tisztiföügyész, dr. Vasady 
Gyözö városi főjegyző, dr. Szobó Zoltán városi jegyző. 
nagytiszteletü Béltek_v Lajos ref. lelkész, főtiszteiendö 
Az/en Fmil róm. kath. esperes-plébános, nagytiszteletü 
Demjén Ferenc ref. lelkész, tiszteletes Kol'ács Lajos 
hitoktató lelkész, nagyságos Fehér jános lelkész, dr. 
Koc~is .-\r.pád járásbiró, dr. Nagy Gyula rendőrfogal
mazú, nagyságos Kotz .-\rmin főrabbi, dr. Simon J ó
zsd városi főorvos, Zsigmo11d Géza cendőrórnagy {;s 
felest-ge, vitéz Kósa Vince polg. isk. igazgató, szakfel
üg-yt·M. dr. Orósz József ügyvéd, Fiiller János gyógy
szerész, B~Jr János igazgató, lapszerkeztő, Bösörm6nyi 
Fl'renc P!emi isk. igazgató, Strissz Lajos pcs·::.mester. 
iisszps intézményt•k, gazdakiirök képviselö elni.ikei Úi 
mt-g nagyon sokan ügyünk barátai közül. 

Swhoszló kiiziinségének venáégszeretete ez al}-'<
lommal tanusitott nagyfnku érdPklödése annyira lebi
lincsl'ltt• a lelkekd, megnyerte az Egyesüiet tagjair. 
hogy rwm•·sak a lt·gkedvesebb emlékekkel távoztunk, 
-· csupán a ki1tch•sség hivó szavára, - de az emlé_-

kek hat{tsa alatt Sznhoszlót igen gyakran fel fogjuk 
kPn·sni. 

Fgy régi vágyunk teljesült ez alkalommal »hajlé
/w/lk r·o11, lelkes gazdák lettünk:< s ezzel még szerveseb
hPn hekap•·sol<)dva én·zzük magunkat abba a magyar 
riigh<', amelyet kiizt•l négy évtized óta olyan gonddal és 
szt·rl'tt•ttt·l munkálunk. 

Kis lak áll a Kakat folyó völgyében, c lakocska 
mindnyájunknak legyen édes gyermeke. 

Titkári jelentés 
:\l ,:h· cn Tisztelt Köt.g-yülés! .-\ kanyarg{,s sz<'i

kt• l'izii.' fiizfac~alitos al! öld i tn :ot rop<'•li.;han Ic
za j l ott kiit.g-yült:siink és diszülésünk tÍta leélt ,:s 
- iirtt:nt eseménYeket k:~llcnc cgy<!sülctünk vcz·~
ltist:gt:twk ujh<'tf bokrét;íha kötve hesz;ímolóként 
;ÍIIl\'ujtani Clröktwk :\lélyen Tisz:elt tagjaink. 

· Kezdhetnt:m, c~ügg-edésscl teli, para•zok szu
n'•s markolat\1, kedvet szcgti események fclsorohí
s{1val. l.t·hetnc fokozni a ~.ötétbc hít;bt, sz:írny 
szl'g-t:st, lctargi:ít egészen a kl:t~éghcesésig ... A!nde 
,:n <'ZI n('tll teszem. Panaszamkat csak JoVIden 
érinkm mert hi,zcm, hogy egyesületiink mindcn 
tag-ja n'Jt-lyt·n ;ítérzi azt, hogy mnst az egyén~ 
1-rdckck cl<itt \'annak sokkal szentebb feladata.~. 
is ugy ami szcrény, min.t n~indcn e ~az;iban .. m.~
ködti egyesületnek. A tlszukar - hala az onok 
megértö hathatós támogatásának - vállt váll· 

hoz vetve óvta egyesületünket az Ö3szeroppanás
t{ll. Stit, mint azt a Mélyen Tisztelt Közgyü:és 
is - remélve - el fogja ismerni, a még szabadon 
maradt kezünkkel iparkodtunk a leomlani akaró 
tl-gl;íkat helyén tartani és talán néhány ujat is 
eriísitl-sül elhelyezni. A jövtire nézve sem igér
hetiink többet, minthogy egyesiiletünk hajl1ját a 
1wkiink kijc!ölt id<iben féluton cserbenhagyni nem 
fogjuk. s tovább küzdünk egyesületünk létéért. 
s 6rhelycinkct csak az esetben hagyn<'1k el. ha 
egyesületünk érdekei azt megkiv;ínják, és a küz~ 
delemhez edzcttehb, nagyobb cnit kifejteni képes 
munkástagokat óhajt. A lépten-nyomon anyagi 
nehézségekbe ütköző agg<)(l;íssal teli elmult esz
tendő föbb eseményeit az alábbiakban van szeren
esém ismertetni. Egy életerős, munkás, kedves 
kartársunkat szólitotta közülünk el a kegyetlen 

-~. 
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halál. Vitéz Vadnai Károly e.;ett hivatás:ínak .U
dozatául. A gyilkos kór kicsiny árva családj;lt 
is végpusztulással fenyegette. Emlékét meleg kar
társi szeretettel őrizzük. 

Ezen müködési évünkre es~tt a mult évi Sze
geden megtartott rendes és diszkö :gyülésünk is, 
mely alkalommal r6ta le egyesületünk impozáns 
keretek körott háláját a gazdas;ígi népoktatás 
nagynevü pártfogójának gr. Klebelsberg Kunú 
ny. vall. és közokt. Miniszter Ur űexcellcnciáj<í
nak azzal, hogy öt örökös diszelnöknek v;ilasz· 
t otta. 

Önagymélt6sága diszelnö!<i székfoglahíj;íban 
éleslátással, megdöathetetJ.en az é:et {ll tal i; iga
zolt tényekkel bizonyitotta be a ga?.da·;{tgi népuk
tatás nagy horderejü fontosságát. Megjelölte azo
kat az irányokat, melyek intézményünk tov{tbbi 
kiépítésénél figyelembe vccnd!lk, hogy nemz.~t
épitö hivatásának minél gyorsabban és eredmC:
nyesebben megfellelhessen. 

A diszelnö'd okm;íny ;itnyujtás;íval - mely
nek értékét nö relte még az is, hogy nag-y mü\'é· 
szettel egyik tagtársunk vitéz (;yutay lstv;ín ké
szítette, - pedig maradamM cmlék<>t véltünk jut
tatni Oexcellenciájának. 

A minden részletében imoz{ms d i ,z'.;ö7.gyülés 
mélttí befejezése volt az a tanulm{myi kirándulás, 
melyet a Szeged-Szatymaz.i ö l<íllú gazdasági nép· 
iskoláh'lz tettünk. Ismereteinket haszno:"an brívitve 
és egy igazi magyaros meleg vendégsz~retct t'il1-
lékével gazdagodva bucsuztunk az alfö'd.i m~tro
polist6l. 

Sajnálattal vettük dr. Ernst S;índor Ona:~r
méltósága, volt kultuszminisztcrünknek eg(-szsl-gi 
okokból történt t;ívoz;ísát. l\kgt-rtli j(•akari• 
támaszt veszfettünk benne cl. 

UMdja a vall. {os kö~ukt.-ü~~yi miniszlc:ri szt-k
hen dr. Karaffi,áth Jenli üe~n·ll~nti<íja lett, kit 
egyesületünk választrnányi ülésí-nek h'lt<Írozat(t
b61 kifolyMag igaz nagyrahecsü'ésscl küldüttségi
leg üdvöziiltünk, mely alkalommal Ünagyméltt•
sága kijelentette, hogy nagy ellidei nyomdokain 
óhajt aladlni. és a gazdas{tgi népokLit{t~ügyét lmin
denkor szivén viseli, t;ímogatni. fejlc~z eni kiv;ínja, 
s a jövőben: fontos, kibővitett szcrep~·t ~;z;ín inll~z
rnényünknek. 

Egyesületünk tagjaina~< sz;íma jelenleg 1 ;2 
rendes, 17 tisztcletb;.>li: 33 poírtol6, Ö;szcsen 202. 
Müködésbt>n lév!l iskoláink száma 52. Országos 
kö:1yv- és gyüjtemt''11yt;írunk Szt-kesfeht-rváron a 
mult évi 1512 drb 211 i l' értÍ'kkel szembea 22'lo 
drb 2350 P értéket mutat. A mindent ö ;szezsu
goritó gazdasági helyzet miatt két V<ilasztmán)·i 
ülésben volt módja a ,·ezet<iségnek ft>lmeriilt 
ügyek elintézésére. 

A legbeszédesebb bimnysága e.~yesületünk {s 
iskoláink élniakarúsának a legnehezebb idi.iben 
megrendezett budapesti ki;íllitúsa. Ezen kiállit;Í
sunk méretei olyanok vulktak, hogy a1. egyesü
letbe tömörült intézeteink sem minlísé.s, sem meny
nyiségre nézve ily értékes, iskoUtink belélctét, 
munkáját kL-álóan feltüntetií anyaggal soh 1 mt~g' 
nem léptek a nagy nyilváno~ság elé. lskoláink 
kiállítási részletét, mely egy kiállítási pavillon 

~OAZDASAGINWPOKTATAS 

kétharmad ré~zét bőségesen meg~öltötte, nagy ér
deklödéssel te~intettc meg a Kormányzó U r űfö
rnéltósága és kísérete. Elismeréssel nyilatkozta1< 
róla a legilletékc;ebb szakkörök maga az OMGE. 
elnö:csége is, amikor érdemdus elnöke Somssich 
László gróf ugy egyesülete, rnint a maga részé
ről a legmelegebb szavakban ismerte el kiálli
tásunk nagy oktató, erejét és gyakorlati szempont
bM is 1Íri<ísi jelentöségét. Hogy clt Íl{azoljuk col
lektiv kiállit{tsunk egynéhány csoportj;ít {os rész
leteit említjük csak meg. Anyagunk ö_ Mcsoport
ra oszlott 1. Tanügy i, 11. ( ;azdas;ígi és kertészeti 
csoport, Ill. 1-l<íziipar, IV. Házt.-rtási, V. Női ké
zimunka. A tanügy1 részben: tanten·ek, tanfolyam
tervezctek, tanul(,k grafikon ja. · - tanuU.k ir{tsbcli 
munk;íi, taneszkö~iik stb. a gazdasági és kerté
szeti csoportn{tl: gyakori(, tcrületek térraj1.ai, 
modelek, épülctcsopurtok, fénykt-pek gyakorla. i 
munk{tkrt'.l, tcrmé;-;ítlagok, kalászgyüj:emÍ'nyek, 
d i jak, •~ö •t-ny prcpadtumok, tennt-nykisérlea•k, 
mutrágy;ízási kisérlt.'tck ;illat, baromfi modelck. 
képek, toj;ís, tollgyüjtemények, mél11~sz~ti faisko
lai gyiijtcnH~nyek, ma'<~'•i ha.!{ymaternwl(~s h~·muta
t<Ísa, stb. a h;íziiparnál: 11·ng-cri foszt<Ís, raffia, 
füzvt·ssúí, cirok, fa fa rag;ís, kefcmunk;ík, okl~vt·
lek, dijak, f1~nyképek sth. h·íztart:ísnál: tt-szta. be
fiítt, izek, súirpiik, sü~emt-nyek, keményitt') snp
panWzés, sth.; a w'íi k~zimunk;íkn;íl: s1.ab:b-var· 
r;ísmint;ík, csl'l'st•nu'í kclrngyt·, 111ii f~rfi feh~~r
llt'lllii, fcb,'íruh;ík, sz ittc~l'k, magyar népmüvé ;z(• t i 
munk;ík, gobelin. re•·e. stb. st;), munk;ík. 

Rt'·~zt \'t'ttek iskol;íink ez<•nkivül a harom
fih'nyt-sztési rt-szcn j; i~cil tekintéliyes anyagg-al 
honnan 44 t'·rtékt·~ diiat, a szarvasmarhaki;íllit.ís
rt'•l pedig- <'1:0' clism.t•n'í okl:·vi'IPt sz(•rzett 1111'14' 
a szt-kt·sf.•h(·rv;íri iskola. 

Fentiekb1il elfog-ulatlanul ;'ti apithat1'• meg, 
Jwgy c;~y·•;iilt~tiink rcndezt~sÍ'h1·n ki:ílllit;ísunk a 
jl'isll'• nt-lküli komoly munka i>l'mulat;ísa volt. 

l\lult ,~vi kii:gyü'é;iink hat;írwa·a t-rtc:m,~hen 
a »R;ídly alap<• fl'ihaszn(thísa vl-~rl'hajt;íst nyert 
<-~ J lajduszohosziiÍ fünlií hiszomszéds<ÍJ{<Íban fel
t-pült (J szobás üdültih;ízunk, mely a legsziikst-ge
st·hb l>l•ls1i berend<.•z{oss!'l is ell;ítva nwst v<irja 
r<'nddtett~~·ének <Ítadását. Az ürlült'íh íz t-pi ,·í hizott
s;íg l'ataky Sándor kart;írs elnökle:e alatt a leg-
nagyobb takar(ok,.-s;íg szl'meilitt tart;ís;íval haj
totta végr<' az épitkezt-st, parkirozoíst. melyhcn fii
munkat;ír~a Riedehnayl·r J<inos kart;írsunk volt, 
kik mindcn dil'st-retet .. é; hílát mcgPrdemM érté
k<'s munk;ít vt-~t·ztck. :\ \'(tlasztm<iny a1. üdültih;íz 
szah<ílyzat;ít t-s ]l{tzir<·ndjl~t a viszonyokhoz nu~r
tt•n meg<Íllapitotta, ug-y, h •gy az iizemhrlwlyez,~s
nek senuni akad;ílya nincsPn. N a~y <•Iismen~sscl 
kt'll nH~g·emil~keznünk az ,,Jg-onda h íza;p;Ír« kar
t;írsainkrM, akik egy üdiihiszoha alapitv<Ínyt tet
tek, illetve egy szoha h<'rendez,~sének kiilts,~geit 
magukra v;íllalt:ík. Kö ziin<'t illeti azokat a: i;ko
híkat is, nwlyek diszf;ík <-~ cserjé:-: adnmányozo'ts<i
val lettt-k il'hettiv;~ a park olcst'i lhrehozás:ít. 

Adja a jt'• l stm h 1gy a »>Udly alapitvány<< 
kitiiiÜti n~ljM mir:él ercdm,~nye;l'hl)['ln swlgál
hassa s mint'·ltii.lh ~zenved1inek adhassoöJ üdülé t l-s 
gyógyulást. Ezen szerény egyesületi va6yont igy 
hasznositva adjuk át a jö·:ö ncmzedékne!c. Isten 
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áldása rá. Nekünk pedig örömünk. lehet abban 
hogy .~a~ára a sulyos országos és világkrizisnek 
egycsulett müködésünk c tér~n is a teremtő 
munka jegyében folyt le. 
'/. Egyesületi é~e.~ünk. egyik legnagyobb gond
Ja! képezte anyagi ugyemk egycnsuh•ban való tar
t~sa., Egy~sületünket sem kimélt.:: nu;g a gazdasági 
valsag. ,1· enntartás;ínak biztositás;h megfeszitctt 
munka es a lcgmcsszcbhmenö takarékossági d
j{trás scm képes már teljesen biztositani. A vá
lasztmány az idők intci szavára föpénztárnokunk 
elöterjesztésére. mindjcn kiadást kénytelen volt le
szállitani. Igy elhatározta egyesületi ködönyünk
nek havonta csak ll oldalas terjedelemben való 
megjelentcté>ét. L;-szállitotta az Ős.;zes adminiszt
~;íciós költségeket a legminin'lállsabbra, ugy, hogy 
atlagb:m ;o"u-os redukdc'lt értünk el. Ugyan· 
akkor tekintettel a tagok nehéz anyagi helyzetére. 
az l;vi tagsági dijat is leszállitani ja\'asolt:l, illet~ 
vc egységcsen 1; 1'-bcn állapitotta meg. 

El nem mulaszthatja azonban az egyesüle. 
n~zetösége annak nyomatékos leszög~zé;:ét, h~gy 
jövci c~letünk csak ugy lesz bizto.-üthatt'l. ha min
den egye; tag becsül~tbeli kö.cles~ég-.~nek tartja 
tagdij;ínak legpontosabb befize•(.sét. Ellenkező 
esethen eg}"'siiletünk megakad. 

A \';Í)tozott \'i ;zon y okra vaJ(, tekinte~:el alap
szab;ílyaink több pontj;ínak módositás;ít elöké
szitettiik, melyeknek '-'lfogad;ísát jelen kölgyülé;
tiíl k(.rjiik. 

M int sz.mwru tc:nyt kell megállapítanunK. 
hogy a kényszl'rhelyrmet a ganlasági népoktatás 
t:·r(.n is sulyos ;íldozatokat kiv{mt, melycknek 
kö~·ctkmH~nycei a me~szc jövőre is kihatnak. 
lJ gyanis az ö J;Í JI(, gazuasági népiskolák ellenőr
zése alatt ;íllcí továbbképző gazdasági népiskol;ík 
anyagiak hi;ínyában igen sok helyen gazdasági 
irányu müköctésüket beszüntették. l! gyanc.'ak ha
sonl6 okok miatt szünetel az :Utalunk gyakornit 
ellcmirzés is. 

Az t•gyesület Vt'Z'-'töségc a gazdasági néj>
iskolák uj szervezete, helyi felügyelete, tanfl
iigyclöség és szakfelügyelőség egységes ell~n.őr
zl-sérl' memorandummal fordult felettes Muusz
tériumunkhoz. ll gyanc~ak szorgalmazta az eddig is 
megold;ísra vár{, iskolai beléletre vonatkoz<> ~z:-r
vezeti rendelkezések kibocsájtását is. Sajnos ma 
felettes hat6ságunk nincs abban a helyzetben, 
hogy az anyagiakat kivéínú gyökeres rendelkezé
sek vég·rehajthat<ík lehetnének. 

_-\ gazdasági népoktatás ügyét kivánja szol
g;ílni és elóbbrevinni az a két pályatétel. me-

lyet a választmány kiirt. Az egyik: »A gazdasági 
népiskolák tervszerü kiépítése:<, a másile »Az ön
álló gazdasági népiskolák a leánynevelés szolgá
latában«. A legjobb müvek 1Co-1oo Pengő juta
lommal dijaztatnak. 

Végül szerényen legutoljára, de elkeseredett 
lélekkel veszünk tudomást arról, hogy az állam
háztartás egyensulyban tartása a tio;ztviselöi kar
tól, ·- s igy tőlünk is - ujból sulyos anyagi áldo
zatokat kö ;etelt. Mindig szerények voltunk ebben 
a kérdésb<:rt, s bár most sem célunk hogy pon
tos adatokkal párhuzamot óhajtanánk vonni tiszt
viselö és tisztviselö között, mégis kénytelenek va
gyunk leszögezni, hogy amár ezen a- téren ugy 
is borzalmas és igazságtalan sérelmeket szenve
dett státusunk nem birja el a további sarabaláso
kat és jogszabályokat. Mert nem titok az a t6ny. 
hogy státusunk minden tagja csak a legintenzi
vebb testet, lelket, egészséget megörlö, hivatalos 
órákat megduplázó munká~al képes az oktatási 
kötelezett~ég mell~tt is!wláink létért küzdö min•a
gazdaságait az Ö3szeomlástúl megóvni. 

Most már a leghatározottabb formában fel 
kell tennünk a kérdést meddig birjuk még mi és 
családjaink a folytonos jövedelem apadást? Hely
zetünk őszinte feltárást nyert az országos Tanit6-
szövetség utján, ilJe·ékes hJ.tóságoknál. képviselö
házban és az ö;szes mértékadó körükben. Sajnos 
j~v~láysra. ezidöszerint semmi reményünk é> ki
latasunk nmcs. 

ts most pontot teszek az elmult é.; beszámoló
jára ;'11élycn T.i~ztelt Közgyülés l HucsuzliUl enged
jék meg, hogy ai'ra kérj.em <inöket eg-yenkint és 
ö;szesen, hogyha a bizakodás a jobb jövő lehetö
ségének eljövetelérc csak egy kicsiny remény~u,g;ir 
is él még bennünk --- pedig élni kell azr féltő 
gonddal, mint utolstÍ ér:ékünket 6vjuk a kialvás
tól, a teljes megsemmisülést61. N~ feledjük soha 
egy pillanatra sem el, hogy kezeinkre nem csak 
az áldott hazail rög, hanem a jövő nemzedék tíz
ezreinek lelkei is bizva vannak. S jaj azoknak, 
ha a lélekidomitó reményvesztett. Ne feledjük, 
hogyha azoknak lelkeit sikerül éps;!gben a jövő
nek átmenteni ez a megnyugtató é~ végeredmény
ben drága hazánkat mentö, felem:!lö érzés kell, 
hogy vigaszt, elégtételt nyujtsun mindannyiunk
nak szomoru jelenünkben a jobb jövőig. 

Kérem jelentésem tudomásul vételét. 
Debrecen, 1932. julius h:J 4-én. 

Pigniczky Ferenc 
orsz. egy. titkár. 

l HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK l 
Konzervipari tanfolyam 

M. kir. vallás· és közoktatásüi(Yl mlnlaztertöl 
49.724/1932. sz6m. 

»A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
49·724/1932. VII.fa. számu rendelete a konzervipari 
tanfolyamon leendő ré&zv_étel tárgyában. 

Vawme11nyi állami elemi népidola, önálló gazdo
sági 11épiskola, polgári leányiskola és az Amizóni intél
zet /gazgató.ságának. 

itrtesitem az Igazgatóságot, hogy a Földmi\'dé;. 
ügyi Miniuter Ur folyó évi augusztus hó 16·tól szep· 
tember h~ 26-ig, hat hetes időtartammal a m. kir. 
erjedéstaní Allomáson konzervipari tanfolyamot rendez. 
A tanfolyam réazvételi dija 25 (Huszonöt) pengő. 

.,. 
•· • .J 

._ ....... 
..·· 

. ,. . . 

;~.··.• .. 
"· ;.! .. ' 



t 6 

Tekintettel az emlitett tanfolyam nagy gyakorlati 
jelentöségére fontosnak tartanám, ha a tantestület tag
jai közül minél többen vennének részt ezen a tanfolya:
mon. A tanfolyamon résztvcvök összes költségeiket 
(utazási, ellátási, tanfolyami részvételi, stb. költségci
ket) maguk kötelesek viselni. 

A tanfolyamra jelentkezök kérvényeiket közvctle
nül a Földmüvelésügyi Minisztcr Urhoz nyujtsák be.', 
A tanfolyamra történö esetleges felvétel után, a foiya
modók kötelesek a tanfolyam tartamára szóló szabad
ság engedélyezése iránti· kérvt-nyt'ikt•t a kir. tanfel-

ügyeW utján hozzám bemutatni, hogy - amennyiben 
a kért szabadság igényhevétele az iskolai müküdését 
nem befolyásolja a kérvény alapján a szükségcs sza
badság még idt·jéhm engedl-ly<"zhett'í legy<"n. 

Budapest, 1 •JJ2. t~vi julius bt', 21).-én. 

A miniszter helyett: 

Dr. Ráró n y Oe r/} s. k. 
lwlyt'tl<"S {j)lamtitkár, 

az dniiki osztály ft'íniike. 

l H l R EK 
Sulyos károk a tisztántuU buzába:~. A Tiszántu:on 

közvetlenül az aratás e:ött fellépett g:tbonarozsda ~~~ 
a hirteten bekövetkezett höüté:; a huzan·tések nagy részt~l 

oly mértékben tette tönkre, hogy nagy kitt~rjedé.;ü viué
keken még talán a házi szükségiPtet ::.cm fc.·dezi a buza
termés, sok esetbt•n pedig ami tPnnett, az is ann)·ir<t 
szorult, hogy sem \'l'tőmag, sem emberi t;ipláikoz:is cél· 
jára nl'm alkalmas. 

Ettől a katasztróf:itúl inuitva intézett fe:tcrjesztl-st 
a füldmi\'elésügyi miniszterhcz a Tisz:int u:i l\ l <'zlígaztla
r.ági Kamara s. abban rl-szlcte..,cn lwsz;imolv:in a kárukrói 
s azoknak eddig tnl'g;illapitha:ó mértl-kéröl, a ,·égrom!á:;ha 
jutott tiszántuli gazdák nwgsl'gitésc érdekéhen a kiivcl
kt•ző intézkedé~eket kért e: 

1. a veté!'>i célra alka:ma:~ késziPtek liss<:<"irá-át ts 
vetömagakció kerc:ébt·n a rc;bzurult g.tzdoikhoz jutt;tt;i,ár; 

2. az embNi táplálkuzá..,ra aikalmatlan huza-ké..,zlctl·i; 
helyben dcnaturá!.b;inak iehctövé tétl'!ét, hogy ily móJon 
azok ole, ó ahraktakann;inyként kg y enek értéiH·..,ithctt)k; 

J. az aratási és cséplé.;i munk;ik sor;in nwgl-lhctést 
biztosiló kl'resctht•z nem jutott nwz<ij.{azdas;ígi munká-,uk 
érdekében t·gy<"temes agr;iJ érdek ü kiizmunkák mil'lühhi 
megindit;i~át ; 

4- az elörelátha:ó"ag fcnyt·gctt) takarm;inyhi;íny l'ny
hitésére a sz:ílastakarm;inyok kiritPiént•k t'ltilt;i•;it; 

5· a tőzsdl'i szokv;í.ny-fajsulynak a \';iltozott ,·jc;zo
nyoknak nwgfc.·lt·lö JUI'gváltoztatá~ ;it; 

6. az t•z év tavaszán fclvt·tt t<·rmeJ(...,j hittO:cknt·k 
r gy é\'\'cl való pro:ong;iJ;b;ít; 

7. az elemi káruk kdlt) figy<·lemhe\'l-telí-t :uló-
lt'irások során; 

8. v(gül a Ti..,zoíntul vl-gpusztu:ásha jutott gazd;íi 
részérc a gaztiamoratórium élctlll'lépt<·té..,ét. 

A kamara fdtl·rje..,ztésélll'n foglaitakat ,·as;írnap túr-

gyalt:L a l>ehn·ceni t ;azd:h;ígi E~ye .• ület s a ..,zomszl-tlo-, 
tlin ényha:ú..,ágok gazdatár..,adalmi ;;/.l'rn·inck hc,·on:b:hal 
rgyütt állá..,t fo~(alt ezen gazclaki,·;írb;Ígok nwllett. 

Gazdasági tanfolyamok •. \ gazd. ir;ínyu tu,·;ihhkl-pzö 
nl-pi"kolák tant·n'íilwk nwgkidnt gazda-,;ígi kl-pzé-;t•, kii
liinféle tanfoiyamok kt·rl'l<':lwn a f. édll'll is iolytatódott. 

Szq~t·dt·n, a kir. kath. tanill'•kí-pdí intt~zl'tlwn \'Olt 

a mult t~\'l·klwz h:holl!Ú g:tztJa.,;ígi tanfolyam 33 \'. évt·s 
tanitújt·lúlt rÍ'-.zÍ'rt•, kikt•l B i r,·, Antai é~ B t• k c Ft•rcnc 
).{azd. nt~pi..,kolai igazgat<'•k, to\·;ihh;i B i a l o~ o\' sz k y 
Ft~lix kart;ír-.uuk oktattak. Az igt·n sikt·rült gazt!. tall
folyam juliu~ hú •J·t~n ünnt·p{~;)'l'" vizsg;L kt·retél~t·n nyc·rt 
lll'ft·jt·zt~..,,, llll'lyt·n 1! r. C l a t t fc 1 d~~ r t ;yula t·~an;ítl
nwgyl'i pii-,pi.•k, B r l' is a c· h Ilt~la pré1114';L, ·d r. B l' ck t· r 
\"l'ndl'l p;Ípai kamar;í-,, iga1gatt'l, :"'l a g y S;íllllor kir. 
tanfl'liigyc·It, (.., m;Í" t::t",kt·lth{gt·k is 1111'1-{jt·ll·lltl'k. 

A fi",Jtlmi' l'lt'·-,iigyi milli-.ztt:rium rl'llllt-zést~lwn J ;is z
h t' r {o n y l• t· n t'·-, So 111 o g y sz t· 11 t im r é ll a nl-ptanitt'1k, 
K (' 1· sk t' 111 l- t t' n {._ l' u t n ok o n a tani:úntik ..,z;ímára 
n•lt tanfolyam, igy kart;ír-.;tink gaztla..,;igi kikt~pz{se a 
mo-,talli lllt'gndwziilt pt~llz\·i,.zonyuk t:IÍ('IIért· St'lll szii
nt·tt·lt. 

Képesitö vizsgálat. A kel'skeméti m. kir. gaz•l. ~zak
taniti.JIH)kl-pzti Íntl-zt'lht•Jl juJju.., Ju'1 15-é11 tartolt;Ík na-g 
a kl-pt·-ittj \·iz-.g;ílatot, nwlyen a korm;inyhatt'•s;Ígokat T" l' 
l ;yula 1-{aztl. ft",tarJiÍc.,o., és szakft·liigyt•it)llk kt~p,·ist·ltc. 

Az 'r•JJI J.!. tant~dH·n a ki.•vt"tkt·zti ro m;bmlév('!i 
hallgatt'lllti nyt·rt gutJa-,;ígi szaktanitc'•n<"•i ok;l'\'l'll't: B cí u i 
:\guta, D t· ;Í k Erz..,t~lll't, Es z t c r g ;Í l y os :\largit, 
1:: z si ;Í ~ H.oz;ília. :\1 ~~..,z ;i r o s Cizt·lla, :\l o ln ;i r :\Líria, 
Sz i g,. t i l\Líria. T ;Í r l' z y Erz-,{olll't, \"a j cl a t ;yi'•r).{yi l-s. 
\'a.., s :\largit. 

l ·.i kart;Ír.,nc'íinkl'l ..,zj,·élyl'sl'll iiclviiziilji.ik t~, I';Iwly1'Z· 
kl'cl{-,iikhi.,z, ,·alamillt miiki.,tJ,~.,iikhi'•z sok ..,ikt'rt kidnuni-.:. 

lszERKESZTÖITANÁCSADól 
Baritom. Azon 1': od;ílkozo!, hogy' a lli':J.{t~rt i-,ko:;ti 

ismertetó elmaradt. Ha nwgtudod, hogy az elth(i sdmllall 
közzétctt kéJ é;;l'nHe az 52 iskola kiiziil l'sup:ín 5 l•iiitliitt•· 
be adatait, a;r. clmarad:íson kt•s(•rq,:-ni fog~z. nwrt l-n i-. 
ugyanezt tl'sr:,·m. 

Uj kartársnö. Egy idt"ig szt·n·zzt·n l'lt'mi iskol;ín;íl 
tanítási gyakorlatot, nwrt t'nlll'k kiv;í!t'• ha.,zn;Ít \'t•szi a 
gazua>.:ígi iskoi(Lkn;il is. 

trdeklödöknek. Buza kbériPtein k t•n•dmény é.-t",J k;·,,·t·t
kező s;r.;imunkban sz;'lmolunk hl', fl'lkí-n·m az énlt·l"·lt 
iga?gatt'•kal, hogy a hit<'Je·; adatokat tt·rmé-,nwnnyist~g. 
hl su ly, sikC:rtarta:orn szt•plt·mhl'r r o- ig jutta-,s:í i 1 

hozzám. 

~centrum<< Kiadóvállalat Rt. IX., Köztelek u. 1. 

llletékeseknek. Egyl'.,iiit·tiink z;ÍI sz;ím;ul;í-;ínak, \a

gyon;ínak kimutat;í...,ait, valamint a ji.•vt"l t~\'Í kiilt.;{gn•tt~..,, 

lwJy.,ziikt· miatt a ki.•n•tkl'zt", ..,z;ímhall hozzuk. 

IJ(aza van. A tallit<'llll"•kÍ'pztiklll'n az t·kt· ré-,zt"i, hog;Ír· 
h:ítu v;int;i-; {o..; l'hlu·z h:e..onlc'• spt•t·i;íli-. mc·zt"•gaztla-,;ígi 
szaki-.mt·rt·tl'k lwlyt•tt okosabb lt'nlle a konyha-, \'il"iÍg- {o..; 

gyiimiik..,kt•rtt~szt'lrc· ft·ktt'tlli nagyobb sulyt, mt•rt t•rrt• llt'lll· 
nak tallitc'm<"•inknt·k, cit· f1ilt·J.{ azoknak, kik a nt"• t-lt-téhc·n 
a lt·g..,zt·bb hi\';tt;bt a h:íziasszonyí-t v;ílasztj:ík, -,ziik
st~giik \·an. Egy v.t~p \·illakt·rt (.., IIII'ÍII'ttt· a lliiztartá-, 
rt'·-,zt~rt· ..,ziikség't'" rt·ntl-;zt•rt•-; konyhakc·rt mÍIHit·n ldzi· 
a..,szonynak t-kt'-.-,t-gt•. 

Nyomdaigazgató: Bornemisza Gábor. 
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