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Boldogabb dJ esztend6t! 
A betlehemi jászol felől ismét a szeretet 

melege és új reménysugár árad felénk. Biza
lommal, lelkesedéssel lépjük át az új esztendő 
küszöbét. Lelkünkben mindig forrong a vágy 
valami új, valami szép, valami örökké mara
dandó után. llyenkor a krisztusi szaretettől 
áthatva, lélekben megtisztulva úgy érezzük, 
hogy az elkövetkező új esztendő végre meg
hozza számunkra a szebb és boldogabb jövőt. 

A világ állapota zürzavaros s mi maroknyi 
magyarok békésen munkálkodni, alkotni vá
gyunk. Határainkat a háborús hullámok csap
kodják, de mi tovább épitünk. Épitjük, mun
káljuk a békét, a. szebb magyar jövendőt. For
máljuk, alakitjuk az új magyar ember, az új 
magyar kisgazda tipusát, abban a biztos tudat
ban, hogy megteszitett munkánk megtermi 
méltó gyümölcsét és tevékenykedésünket nem 
gátolja semmiféle zavaró momentum. Sőt se
gitséget, támogatást várunk az új esztendőben. 
A kisgazdaképzés ideális eszméje lebeg sze
meink ellStt az új év küszöbén. 

Felkészülve, tele lelkesedéssel várjuk is- · 
koláink, az önálló gazdasági iskolák megrefor
m(tlását. Kisgazdáink alaposabb képzését, a 
magyar mezógazdasági kultura magasra töré
sE:'t látjuk lelki szemeink ellStt, amikor iskolá
ink tanterve újjáalakitásának gondolatával fog
lalkozunk. Úgy érezzük, hogy a csecsemő kor
bó l a serdüló ifjú, majd a meglett ember ké
PPt ölti magára intézményünk. lskoláink köte-

lező mivolta a kisgazdaképzés általánossá té
telét, szakirányu fejlesztése a magyar gazda
sági kultúra fejlesztését, az oktatás intenziveb
bé tétele - az okszerübb gazdálkodás és több
termelés révén - a nemzet vagyonosodását 
eredményezi. Minél több gazdasági szakirányú 
képzést kell belevinnünk új tantervünkbe. Az 
elméleti tudás csak megfelelő gyakorlati kész
séggel alkot egészet, kisgazdáink gazdasági 
irányu képzésének tehát kellő gyakorlati ok
tatással kell párosulnia. 

Egy iskolatipus sem kiván tanerőitől olyan 
sokoldalú képzettséget, mint az önálló gazda
sági iskola, ezért tanerőit sokirányú és a leg
P.Jagasabb foku elméleti és gyakorlati képzés
ben kell részesiteni. Utat kell nyitani a tanu
lők továbbképzési lehetőségének és a tanárok 
elő haladásának. 

Az önálló gazdasági iskolákat csak fejlesz
teni lehet. Agrár ors2Jágunk a gazdasági világ
versenyben csak úgy állhatja meg helyét, ha 
gazdaságilag jól képzett és művelt kisgazdái 
1'annak. Amikor az új esztendőben újult erlS
vel, Istenbe vetett hittel és a krisztusi szere
tet lángjával fogunk ismét a lélekidomitáshoz, 
mi ezen felelőségteljes munka pallérjai azt 
kérjük a tervezőktől, hogy szeretettel, meg
értéssel és a gyakorlati munkások több év
tizedes tapasztalatának méltánylásával épitsék 
a szebb magyar jövendőt. Igy virrad majd 
ránk szebb és boldogabb új esztendó. 
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A ~nagyar élnlakarás. 
Csonka hazánkat a megcsonkitottság vér

vesztesége, fájdalma, magára hagyatottsága és 
egyéb szenvedésének közepette ezerféle meg
próbáltatása, a trianoni kereszt súlya alatt, a tel
jes elvérzéstől csupán a nemzetünkben rejlő 
magyar őserőnek a megnyilatkozása mentette 
meg. Ez az az őserő, mely több mint ezer év 
alatt, itt a Duna-medencében. a Kárpátok ka
réjában csodatetteivel a magyart a Gondvise
lés segitségével az öt körülvevő népek tenge
réből mint legkülönbet, - képességeinek 
megfelelöen - azok fölé emelte és az első 
helyen mai napig meg is tartotta. 

A magyar östehetség, az emberiség kul
turateremtő östehetsége : őserő, mely a né
pek nagy családjának tagjai között a magyar 
nép lelkében munkál és hajt ki a legdúsab
ban és legtisztábban s hozza meg a maga 
csodás, pompásabbnál-pompásabb, dús virá
gait, zamatos gyümölcseit. A magyar östehet
ség megnyilatkozásait nap-nap mellett ma
gunk is láthatjuk, megfigyelhetjük, sőt nem 
egyszer bámulhatjuk is hétköznapi küzdel
meink során, amellyel az Isten-áldotta magyar
rög mezöin, mint a rét tarka virágának egy
egy csodálatos egyede hol itt, hol ott kápráz
tatja el pillanatokra szemünket. bódit el illa
tával, üdft fel zamatjával, vagy nem egy
szer - magyar sorhoz méltóan - elbujva a 
rét szinpompájának bujaságában, nyomtalanul 
vész el az idő nyugodalmas örök homályá
ban. 

A magyar őstehetségek megnyilatkozá
sai mindig izig-vérig ~agyar jellegüek. Nem 
a kultura üvegházaiban kitenyésztett disz vi
rágainak tudálékos, esztétikai szabályainak 
követesével kitermelt ~ formák, új vonalak
hoz igazodás ; ez annál jóval több, ez egy 
utolérhetetlen, minden megnyilatkozásában új 
eredetű, kedves, naiv, még ősi dilettantizmu
sában is zamatosan magyar lélekból feltörő. 
azt jellemző és minden izében csakis ma
gyar! 

Ezt látom, hallom, érzékelve a magyar 
szfv büszkén dobban fel, mert mindenkoron 
önfeledt álmainak egy-egy részletét látja meg
csillanni azokban. Legyen e magyar östehet
ség megnyilatkozása akár ecsetvonás, akár 

szoboralkotás, akár cserépforma vagy fafara
gás vagy rajzolás, ének, dal, zene, mulatás, 
tánc, vagy ép technikai találékonyság, vagy 
csak egyszerű beszédmodor, irás, vagy akár 
testi és szellemi munka : ez mind magán hor
dozza a magyar jelleget. Hogy ez mennyire 
Igy van, igazolja többek között az alább el
mondandó tanulságunk. 

Az 1929. évben kezdődött nagy gabona
válság csonka hazánk hivatásos kisgazdatár
sadalmát is elsöpréssel fenyegette. A konzer
vatizmussal megbélyegzett kisgazdatársadal
munk elpusztulásától igazán lehetett félni, a 
jövőjéért szorongó szivvel kellett aggódni. 

Kisgazdatársadalmunk azonban csakha
mar reácáfolt a róla elterjesztett mesére, be
bizonyította azt, hogy amit az ő képzelt jó
akarói konzervativizmusnak látnak nála, az 
alapjában véve óvatos megfontoltság megnyi
latkozása csupán. Igen, őt nem lehet hangos 
és üres jelszavakkal, külföldi kóborlásoknál 
összeszedett és nálunk ki nem próbált újitá
sokba olyan könnyen belevinni. Mert öt 
csakis a kézzelfogható eredmények győzik 
meg az újitások szükségességéről s ha látja. 
hogy az újitás az ő igaz javára van, akkor 
szivesen belemegy abba, teljesiti azt, sőt 

áldozatot is hoz érte s egyben azt kulturájá
ban Telszfva, magyarrá is alakítja át. 

A magyar hivatásos kisgazda-o~lyt -
eltekintve egyes vidékek jellegzetes szántó
földi kertészkedésétől - nem lehetett általá
ban reávenni a konyhakertészkedésre, gyü
mölcstermelésre. Évtizedeken keresztül ha
zánk piacait jobbára a bolgár kertészek lát
ták el zöldfőzelék-félékkel, zöldséggel, para
dicsommal, zöldpaprikával, hagymával, stb. A 
bolgár nemzet fiainak valósággal egy új 
Amerikát jelentett hazánk földje. A primitiv 
járgányos öntözésekkel felszereJt bolgár ker
tészetek gombamódra el is szaporadtak ha
zánkban. Márciustól-októberig éjjel-nappal 
dolgoztak és bolgárrendszeríi kertészkedésük
kel, bő trágyázás mellett négyszeres termés
hozarnot hoztak ki eredményül a földből. Té
lire e szorgalmas bolgár kertészek szép ke
resettel tértek vissza hazájukba, - ott több
nyire a kereset feleslegéből földet vásárolva, 
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kora tavasszal ismét csak nálunk voltak. A 
holgár inváziónak nevezhető bevándorlás 
rénykora az 1920-28. évek alatt volt. Ez évek
ben már nemcsak a kertész-vállalkozó bolgá
rok jöttek el hozzánk, de hoztak magukkal 
kertészmunkásokat is úgy, hogy a többnyire 
t 0-20 kh. terjedelm ű bérelt kertészeteikben 
jóformán minden munkát maguk végeztek el, 
legfeljebb fuvarozásra és néhány idénymun
kánál vettek igénybe magyar napszámost is. 
Ahol bolgár kertészkedés folyt. ott már rend
~zerint megjelent a bolgár-kofa is, aki főleg 
az ő terményeiket árulta a helyi és vidéki 
piacokon. 

Az 1929. év őszén azonban nagy meg
lepetésre ébredtek a bevándorolt bolgáraink. 
Ez évben Makó, Eger, Győr és Eszterháza 
jelentek meg a magyar gazdák által termelt 
Plsőrendű petrezselyemmel és sárgarépával 
a budapesti Duna-parton. A vagonok csak 
úgy ontották a hosszú, hófehér petrezselymet 
(>s a vastag sötétpiros sárgarépát, szinte ki
apadhatatlannak látszó tömegekben. A bolgá
rokat 1930-34. években mind újabb és újabb 
meglepetések érték úgyannyira, hogy ker
tészkedésüket a magyar termelés térhódftása 
következtében évről-évre kisebbiteni voltak 
kénytelenek s folyó évig oda jutottak, hogy 
csak a zöldpaprika termelésben maradt meg 
már a bolgárfelsőbbség, mert a szentesi, 
békéscsabai, csongrádi, hódmezővásárhelyi és 
szegedi gazdák tavaszikáposzta-télék termelvé
nyeivel szemben már ők nem voltak versenyké
pesek, az egri haragoszöldszinű salátaugorka és 
a gyöngyösi zöldbab terményei a bolgárokét 
Jóval megelőzték úgy minőségben, mint meny
nyiségben. A szolnokiak, szegediek vajbab, a 
debreceniek, nyiregyháziak, kanizsaisk korai 
karfiolja, a csányi, hevesi és horti gazdák 
,;párgatök száiUtmányai is lassanként lépés
I·,·il-lépésre a bolgár-áru fölé került. Az idén 
már Hatvan, Cegléd, Kecskemét, Szentes, 
l 'songrád, Békéscsaba, Baja és más közsé
:!Pinkből érkeznek husos zöld és hófehér zöld
: raprikákkal megrakott vagonok bosszú sor
hla lehetövé tette itt is a magyar termelő 
t··ljes diadalát. 

A bolgárok már nem birják a magyar 
c':tZdákkal szemben az iramot, a versenyt to
. ;ib b, pedig bámulatos összetartással igyekez-

nek Budapest környékén továbbra is fenntar
tani magukat, pl. Csepel szigetén kb. 300 kh. 
területen az öntözés kérdését is - csakhogy 
birhassák a versenyt- társulva oldották meg. 
úgyhogy egy hatalmas gépezet szolgáltatja a 
szükséges vizet. De hihető. hogy e praktikus 
gondolat is csak ideig-óráig biztosítja a jelen
beli megélhetést számukra. de már egész biz
tos, hogy jövőjUk nincs és többé nem is lesz 
már hazánkban. · 

Gyümölcstermelésünk is újabban már 
oly eredményt tud felmutatni. hogy bátran 
elnevezhetjük azt magyar diadalútnák az élni
akarás országútján. A minőségileg és meny
nyiségileg egyaránt kielégitő gyümölcsterme
lésünk és kellő értékesitése is megtörtént 
Megállapítást nyert azon örvendetes tény, 
hogy belföldi piacunk felvevőképessége évről
évre állandó jellegű emelkedést mutatott, va
gyis egyre nagyobb tömegek kezdik méltá
nyolni a gyümölcs fontosságát és a hazai gyü
mölcsünknek páratlan minő~égi értékét Erő
sen növekedett a magyar gyümölcs külföldi 
térfoglalása is. Különösen a kontinens északi 
államai mutattak ujabban fokozódó érdeklő

dést gyümölcs-áruink iránt. 
Évek óta nem termett oly kitünő minö

ségű meggyünk, mint az idén, igy ez az áru 
kitünő futár-szolgálatot végezhetett külföldön 
gyümölcs-kulturánk érdekében. Jellemző, hogy 
számos külföldi elismerés mellett az egyik 
németországi előkelő gazdasági egyesület ki
tüntető oklevéllel fejezte ki nagyrabecsülését 
gyümölcskulturánk nagyszerűsége iránt. 

Egres feleslegünket elsőizben az angol 
piac kereste, de szép mennyiség ment ki 
Ausztriába is. Ez áruból azonban a kereslet
nek megfelelni nem mindig tudunk. 

Kajszinbarackból elsőizben Kecskemét 
és Nagykőrös vidékéről, de az ország más 
részeiből is a vaggonok hosszú sora vitte na
ponként az árut ugy a szomszédos, mint tá
volabbi államok piacaira. Ausztrián és Német
országon kivül főként Svájc vásárolt tőlünk 
ezuttal igen tekintélyes tételeket a pompás 
rózsabarackból, de ott volt a magyar barack 
az angol. svéd és norvég piacokon is. A ba
rack kelendőségét előmozdftotta az elsőrend ü 
csomagolásunk is, mely friss állapotban való 
megérkezését tette Iéhetővé . 

i 
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A páratlan minöségü és értékű nemes 
öszibarackfajtáink kivitele, annak finom hár
tya-héja miatt nagy nehézségekbe ütközött, 
noha e gyümölcsünk valóban predesztinárva 
volna arra. hogy legméltóbban képviselje e 
gyümölcsnek - a külföldön termő őszibarack
fajtákkal szemben - egészen egyedülálló 
izességét és különleges, nemes zamatát. 

A magyar élniakarás - fáradságot és 
lehetetlent nem ismerve - már is küzd egy 
tartósabb és szállitásra alkalmasabb ()sziba
rack-tipus kitermelésén. vastagabb héju olasz 
őszibarackfaj igénybevételéveL 

A dinnye, szilva. csemegeszöW piacra
vitele úgy bel-, mint külföldi viszonylatban 
eddigelé a legörvende~esebb nekilendüléssel 
indult meg. mintha fokozni akarná azt a sikert. 
melyet e téren a magyar gazdatársadalomnak 
sikerült kivívni. 

A magyar gazdatársadalom e nagyszerű 
munkájában mell-mellet érve ott küzd az elsö
sorokban nagy tömegével a magyar hivatásos 
kisgazdatársadalom, melynek munkája ered
ményét az iskolában megszervezett szaktudás 
mellett a magyar földből sarjadt magyar ös
tehetsége adta. Ez segiti át azokon a leküzd
hetetlennek látszó akadályokon is. amelyeket 
a gabonaváltságból fakadt. Trianonnal meg
vert magyar sors állitott elébe. Ezekkel szem
ben is meg fogja mutatni a világnak a magyar 
élniakarás nagy erejét és szivbemarkolóan 
zengi el himnuszát ! K. M. 

G~HER LAJOS 
gazcl. népisleolai onz. szalefelügyel6 

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI IRÁNYU 
TOVÁBBKÉPZÖ NÉPISKOLÁK SZERVE
ZOE-, TANTERVE- ÉS ÜGYVITELÉRE című 

leinyvet, mely órarencl, tanmenet és üzemtervi 
mintáleat is tartalmaz, 2 P-ért bérmentve megleüleli 

Nemzeti Sajtóvállalat könyvkereskedés. 
S 1 •1• d, Kárán-utca 3. s1. 

Olcsóbb lett a Napkelet, Tormay Cecile 
kitünő folyóirata. mely előfizetési árát évi 2t:i 
pengőröl 12 pengöre szállitotta le. Szerkesz
töség és kiadóhivatal: Budapest. Rózsa-utca 2a. 

Kés6n vetett 
6szi búzák. 

Minden gazdában az a tudat él, hogy az 
őszi búza termesztési módjait minden részle
teiben jól ismeri. Mégis szükségesnek látszik 
egy és más körülményre felhivni a figyelmet. 
amelyekre sulyt kell helyeznünk olyan id6-
idöjárási viszonyok között, mint amilyen az 
idei. amikor nem tudjuk mindenben biztosí
tani a jó fejlődés előfeltételeit. Az idei száraz 
nyár miatt a búza alá szükséges talajelőkészí
tés sok helyen hiányos. Nem tudják a szántáso
kat kellő időben és megfelelöen elvégezni é~ 
emiatt nagyon sok gazdaságban a búza elkésve 
kerül a földbe és nem is jut jól megmunkált 
talaj ba. 

Ismeretesek a búza jó elöveteményei (a 
korán tekerülö pillangós. repce, len, stb.). 
amelyek után rendes körülmények között 
módunkban. áll megadni a jó talajelökészitii 
munkákat. Amde vetik a búzát későn lekerülli 
kapások után is. Sok esetben őszi búzát vet
nek kései tengeri után, néha még a repce 
után is. Ilyenkor sokkal nehezebb a búzának 
jó helyet biztositani. már pedig mulhatatlanul 
szükséges, hogy a búza alá a föld jól elő legyen 
készítve. 

A búza vetési ideje szept. vége, október 
eleje. Altalában október közepéig a búzát el 
kell vetni. Számtalan kisérlettel beigazolást 
nyert az, hogy a késői vetés a búza termés
hozamát lényegesen csökkenti. Lehetnek ugyan 
kivételes esetek, amikor a késői vetés is jó 
termést ad, ezt a kivételes szerencsét azonban 
szabállyá emelni nem lehet. Ha ugyanis pél
dául 5 esztendő közül egy esztendőben a ké
sői vetés lesz jobb, ebből szabályt felállitani 
nem lehet, mert az az irányadó, hogy mi biz
tosítja többször a sikert. 

Az idei abnormálisan száraz nyár után 
sajnos az a helyzet áll elő, hogy igen sok búza
vetés megkésik, október végére, sőt november 
elejére is marad. Szükséges tehát foglalkoznunk 
azokkal az eljárásokkal, amelyek a későn ve
tett búza gyorsabb fejlödését elősegítik. Ezek 
közül az egyik eljárás a búzának sekélyebb 
takarása. mely esetben gyorsabban kikel. A 
mélyebbre vetett mag ugyanis későn ősszel. 
amikor már a hüvös éjszakák alatt a talaj át
hül, nehezebben kel ki. A sekélyebben vetett 
mag gyorsabban csirázik és gyorsabban kel. 

A kés6i vetésnél számolnunk kell nagyob h 
mennyiségü vetőmaggal is. A kés6bbi veté~ 
általában már gyengébben bokrosodik mét.! 
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taYasszal is, mert a bokrosodást az időjár·ás is 
::t'lol~·ásolja. Nagyobb a varjukártétel is. mcrt 
,i illa~ hosszabb ideig hever a földben. Elöfor
;;1ilhat más kártétel is. Ezek mind ol~·an körül
i!L··n~·ek, amelyek miatt az egy holdra vonat
:,uztatott vetőmag mennyiségét fel kell emelni. 
; :z a többlet kitehet 30-40 %-t is. 

Ugyancsak sietteti a gyors kezdeti fejlő
d,:·st a gyorsan ható nitrogéntrágyák alkalma
:.:tsa. Még egyébként jó erőben levö buzatalaj
! .:m is késői vetés ese té n ajánlatos közvetle
n til a vetés előtt esetleg sorbaadva 30-40 kg. 
pt'tisót kiszórni, mely a buza kezdeti fejlődé
~l>t gyorsitja meg. 

Ha a későn vetett búzát ellátjuk gyor
san ható nitrogéntrágyával, amellett gondosan 
ü·~ezzük el a vetést, több vetőmagot alkalma
zunk és sekélyebben vetünk jelentősen hozzá
sl'gitettük a buzát ahhoz, hogy eléggé megerő
siidhessen a tél beálltáig. Nagyon természete
sL•n fokozottabb jelentősége lesz majd tavasz
szal a fejtrágyázásnak, mert az imént ismer
tl•tett eljárások csak segítik a búza gyorsabb 
fejlödését, de teljesen nem pótolják a rendes 
iliiiben elvégzett vetést és az őszi fejlődést 
segitő munkálatokon kivül mulhatatlanul szük
s(•ges lesz tavasszal a fejtrágyázás is. 

Tóth Lajos 
mezög. kamarai titkár. 

EGY SCHMIDT-F~LE 
légfütéses és 350-400 drb tojást befogadó 

KELTETŐGÉP 
azonnali szállitáBra eladó. A gép teljesen 
jó karban van és egyszerű kezelése mel
lett kitűnően működik, mert az utasítások 
pontos betartása esetén garantáltan 90-95 
",o-os a keltetési eredmény. Jól becsoma
golva és vasuthoz kiszállitva ára 140·- P. 
f:rdeklődők forduljanak 

\.\GY SÁNDOR gazd. isk. igazg. Szeghalom. 

Kiadóhivatal postája. 
I\érjük előfizetöinket, hogy előfizetésüket január 
mcgujitani sziveskcdjenek, mcrt igy teljes évf"w 

,'t nyernek. 
:~ gazd. továbbképzőknek 50°/o•os kedvezmény• 
cq 4 P•ért küldjük lapunkat. 

A telepítés 
és a gazdasági szakoktatás 

kapcsolata. 
lrla: Obrrllammt•r (Nza. 

A helyes földbh·tokpolika megkivánja azt. 
hogy a földbirtok nagyság szerinti elosztása a 
gazdasági élet harmoniáját biztosítsa. Idők fo
lyamán közben-közben jogügyletek, örökösö
dések stb. következtében bizonyos eltolódások 
jönnek létre. Igy egyrészt nagy földbirtokok 
akkumulátódhatnak, másrészt kisbirtokok még 
kisebbé eshetnek szét. Ezeket a szélsőségeket 
a természetes fluktuáció nem tudja teljes mér
tékben megoldani, amiért szükségesek az ál
lanli. társadalmi intézkedések. Ilyen természetű 
akció a telepítés is. 

A telepítés javít az aránytalan földbirtok 
megoszlásán és levezeti az egyes vidékek túl
ságos népfölöslegét. Igen fontos, hogy a föld 
megfelelő kezekbe kerüljön. A magyar föld 
asszimilál, a magyar föld népe szorosan össze
forr a földdel. Tekintetbe kell venni azt is, 
hogy a kisgazda rendkivül erős nemzetalkotó 
elen1. F~ppen ezért nemcsak a jelen helyzetet 
kell mérlegelni. hanem gondolni kell a jövőre 
is. Vagyis nem elég az, hogy ezeken a földe
ken okszerű gazdálkodás kezdessék, hanem az 
továbbra is szaktudással műveltessék, magában 
hordhassa a fejlődés lehetőségét, máskülönben 
az eredmény csak félsiker lesz! Ez teszi indo
kolttá és elválaszthatatlanná a telepítés és a 
gazdasági szakoktatás kapcsolatát. Ezért a te
lepítés nemcsak földbirtokpolitikai, hanem szo
ciális, kulturális szempontból is vizsgálandó. 

A gazdasági szakoktatás keretének ki
szélesítése nagyon is aktuális. A megfelelő 
kezekbe juttatott földek további szakszerü veze
tését, a felvilágosftó és ismeretterjesztő mun
kálatot, a nemzedéknek ebben a szellemben 
való nevelését, oktatását biztositani kell. A te
lepitéssel szoros kapcsolatban levő gazdasági 
müveltségi szinvonal emelését csakis, de csakis 
a gazdasági szakoktatás megfelelő szervezésé
vel lehet elérni. Ezen szervezés elsősorban a 
centralizáció és a decentralizáció kellő meg
választásától, illetve az előnyeiknek helyes 
összeegyeztetéséből függ. Továbbá tekintetbe 
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kell lenni a rohamos fejlődés. amely a mező
gazdasági életben végbemegy. 

Az internacionális piacon rendkivül erős 
a verseny. ahol a népek a gazdasági háború
jukat vfvják. Az exportra vonatkozó követel
mények niltoznak. t'okozódnak. amelyek a 
mez()gazdas<4!nül. - l'Zen időileg korlátolt ter
melési ágmíl. - kisebb-nag~·obb átszervezést 
vonnak maguk utün. ~lulhatatlanul sziikséges 
tehát mind jobhan l'S jobban. többet és többet 
biztositani a szaktudússal rendelkezi) kisgazda-
01'\Ztálvtól. Ennek eléréséhez a g~·akorlattal alá
támal'\ztott gazdasági szakismeretek nyujtása 
az alapfeltétel. :\leg kell teremteni a kisgazda
osztúlyöntudatot. amel~· ezen válsligos időben 
hozzüjiu·ul hazánk boldogulásának biztositásá
hoz. Szükséges a km· szellemével járó gyors 
iítemü haladás és annak a felismertetése avagy 
a felismei"ésc . ..:\ kisi{azda. aki a legkonzerva
tívabb elem. de arnellett demokratikus éJ·zclmü 
is. a haladás kiivetelmén;\·einek belátásával 
eg:y biztos alapot ad ezáltal az eredményesség 
eléréséhez. Fontos az is, hogy a gazdasági 
szakoktatá.~ összhangban legyen ennek meg
feleWen az OJ'szág mezögazdasági kivánságai
nak mindenféle tekintetben, igy van a telepi
téssei kapcsolatban is. 

Igazi. hathatós eredményt csakis akkor 
lehet elérni, ha minden kisgazdakérdésben 
benne foglaltatik a mezögazdasági szociálpoli
tika egész lényege. Ez pedig abban összponto
sul. hogy nem elég a kisgazdát anyagilag meg
er6siteni. ami természetesen az első lépés, 
hanem müveltségileg is emelni kell. Ezért kap
csolódik össze oly szorosan többek között a 
telepítés és a gazdasági szakoktatás kérdése. 
Csakis igy tudja a mezdgazdasági szociálpoli
tika a célját megvalósitani. amely nem egy 
id6re szól, hanem minden iddben érvényes. 
lg;\· lehet anyagilag erüs. müveltségileg magas 
fokon álló kisgazdaosztályt ntebFtcremteni. 
amely ig;\' még könnyebben helyt tud állni 
ezen üldökW gazdasági háboruban. Igy fog 
megszületni a kisgazda-osztályöntudat. meg
teremiti a nemzeti gondolat. Nemzeti gondolat 
a termelésben! - A leghathatósabb erő. amely 
a legnagyobh-impulzust adja. amely biztosítja 
a kiizdeni akarást. a versenyt. amely 'lelket. 
törhetetlen magyar lelket visz a termelésbe, 
hogy biztosítsa ezen nép további boldogulását! 

Pár szó a must és bor kezeléséröl. 
Az egészséges szölőből szakszerüen kész i. 

tett must, rendes körülmények között, magátúl 
is tökéletesen kierjed. Ha hideg az erjesztii
helyiség. akkor a mustban lévő cukor egy részl• 
nem erjed ki. Az ilyen édeskésen maradt bOJ·t 
ugyan szereti a fogyasztóközönség, de a 
bortermelőnek annál több baja lesz a bor ál
landó utóerjedésével. Különösen a gyenge
boroknál kell arra törekednünk, hogy azok 
még ősszel teljesen kierjedjenek, amit főképen 
azáltal érünk el, ha az erjedéshez szükséges 
20-25 eu meleget biztositjuk. Ez történhetik 
akár a must, akár az erjesztő helyiség hőmér
sékletének emelésével. 

Ha a megfelelő erjedést melegitéssel nem 
tudjuk elérni. alkalmazzunk fajéleszt9t, melyet 
a Szőlő- és Borgazdasági Kisérleti AHomástól 
(~udapest) szerezhetünk be. 

Kölön figyelmet érdemel a rothadt sziílú
biíl n.vcrt must erjesztése. Hogy az ilyen szí•l'i 
barnatörést ne szemredjen és tül\.életesen llll'g·

tisztuljon. cdszm·il a mustot lekénczni. Kiilii
nösen az lUH-l. évi termésü IJorok tisztultak 
nehezen. A ruthadt szőWböl nyert mustot It• 
kell kéneznünk. Ez a lekénezés történhetik 
nyájkázással, amely hL-kint 1-2 rud kén. vag~· 
a-4 káliummetabisuUit pasztella adagolásálJúl 
a mustnak 24-48 órai állás után való átfejté
séből áll. Ennél kevesebb munkával jár az a 
másik kénezési eljárás, amikor 5-6 hl-kint 1 
rúd ként adunk a mustnak úgy, hogy felét az 
üres. felét pedig a musttal félig telt hordólJa 
gyújtjuk el. A kénezés az erjedést késlelteti 
kissé, de azéJ't kellő meleg helyiségben idejére 
megtörténik. E gyengén lekénezett mustot az
tán csak a rendes fejtési időben, vagyis novem
ber-december hónapban fejtjük le. Az igy ke
zelt borok jól tisztulnak, barnatörést nem szen
vednek és a kevés kén főfájást sem okoz a 
kifort borban. 

Néhány adat. A gazdasági szaktanitóság 
1919-ik évi statuszrendezésével szemben az 
192i. évi seniumos rendszer, annak az 1935. 
évi (dec. l-én) anyagi helyzetét a következö
leg változhtta meg: 
.\ statu" tagjai kiizül Ull!J-(•. lH:l.-•-é. A tatusz lwlvzl'l<' 

javult: ~oml.: 
,.1. fi z. n.-han volt: ~·-"n -·-Ilo __ . __ n 11 :!· ___ o 11 

\'JI. 1~·--,. l INi ., o·G " 
,.lll. :lo·--" :!l·.i 

" 
~-;"", 

IX. ;~o·-" lll· H 
" 

ln·:! 

x. ~n·- .. l :!·l 
" " 

j"·!J 

lll'l,n•tt(•s gszktanitó - - •.. e.. ., j·.-. 
,·lra<lijas gszktan. .. :!n·.-, .. :!n·ö 

Üsszest>n: lou·-., loo·-" o·l) ., iíli"li .. 

Senior. 
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11. DÉVA\' ÁNY A. 

Dévaványa község határa 56000 kat. hold 
· ,,rjedésii. Egy része kötött agyagos, szikcs 

. 1 n töröld, másik része szikes lege W. Itt van 
!lil'lapokban is gyakran emlegetett .,Ecsegi 
~zta" az ő fátlan kopárságával, ahol jól 

. ·;i magát a túzok, mert messze ellát és ha-
: r észreveszi a fenyegető veszedelmet. 

Dévaványa lakóinak száma 16000, kik kö
/ ,tt sok a szegény ember. 

szögü l'ásított uch·ar·t zúmak kür·ül. :\ taniigyi 
(•piiletek szeima .t. a g-azdasúgiak(• ~ . .\z úllam
kinest<'u· haszon(•ln'zeti joga az iisszps íng-at
lanol.;r·a telekkiinFilt•g· hiztositnt van. :\ va
g~·onleltár· ért(•k<.• az lDB.t. (•v v(•g(•n: .u·.t.to P 
til L arm·l~·biíl taniig-yi ~:1·7:>4 P !IS L gazda
súg-í pedig· ~O·tiS:l P ti:l L 

.\z iskolát a létesítés utúni (•vekbcn némi 
an~'agi támogatásban részesítette a kiizség-, íg-y 

Iskola-épület ll bd:irattal. 

A község még 1909-ben elhatározta, hogy 
t,·l;lllítja az önálló gazdasági népiskolát E célra 
:.:'r.IHIO aranykorona államsegélyt kapott. Az 
: :liileteket ebből az összegből építették fel, a 
i .. ·zség csupán a szikes gyakorlóterületet adta. 

Az iskola és gyakorlóterülete a község 
,z(>ppontjától és a vasuti · állomástól egy 
i•lrnéternyi, mig a község szélső házaitól 

· ·..:ebben kopár, szikes libalegelő és vályog
;,; gödrök által agyonlyuggalt terület vá
::totta el, most azonban a szélső házak foly
tsüt képezi. Az iskolai főépület 1909-ben 

· -ziilt el. Ez áll 1 tanterem, 1 munkaterem 
l i1·odából. Ugyanekkor épült az igazgatói 
ú.;. a cselédlakás, istállók, sertés- és ba
:l'iól, fáskamra, kocsi- és gépszin, valamint 
'.~b melléképületek. Az épületek egy négy-

gazdaságát lassan felszerelhettc. A hábol'U 
azonban megakasztotta a fejliídést. Az épü
leteket járványkórháznak rendezték be. a 
gazdasági felszerelést eladták, a gyakorlóte
rületet pedig felesbél'liínek juttattúk. Igy a 
háboru után újból be kellett rendezni az is
kolát és gazdaságát. 

Az iskola gyakorlóterületének beosztása 
a következő : 

Beltelek . 
Kerti telepek . 
Szántó 
Szérüskert 
Illetményföld . 

iio D-öL 
!liO ,, 

18 kh 1200 .. 
:~22 ,, 
400 " 

~--------------~--Összesen: 20 kh 4ti2 D-öl. 

A szántón hatos vetésforgó van beállitva, 
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hogy igy két táblán lehessen búzát termelni 
(>s megfelelíí menn~·iségíí alomszalmát bizto
sitani. A táblák :1 kh nag~·sügúak. Forgúnkivül 
Iucernát is termelnek. 

Búzából a tiszavidékit termeli az iskola, 
mert ez bír·ja legjobhan a szikes talajt és a 
száraz klirmit. Az egész or·szágban u. i. ezen 
a vidéken van a IPgkPH'Sl'bb csapadék. Egyéb
ként az iskola üllandöan kisérietezik más 
búzafajtük ter·mel(•séwl is. A búza átlagter
m éH' lll' lll nagy. ültalában li- to q között vál
tozik. Az iskola ezen átlaga azonban minden-

Anyagi erejéhez mérten az iskola min
denkor igyekezett a szikes gyakorlóterülett·t 
megjavítani. Erre két módszert alkalmazott : 
a meszezést és a digózást. A mészporbú 1 

kh-ként 2 vagont használt. A digózás a helyi 
viszonyok közt nagyon költségesnek mutat
kozott. A meg.javított földek szembetünóen 
igazolják. hogy a szikjavitással érdeml'~ 
foglalkozni. A ráfordított munka és költs('g 
bőven megtérül a nagyobb terméseredmények
ben és a könnyebb munkálhatóságban. 

Az iskola állatállománya jelenleg kt:'•t 

.lz Iskola által beiiltetett .• T•il·ér•• tó. 

kor nagyobb. mint a kisgazdák földjeié. Minő
sége minden é\·ben kiváló. 

Arpüból inkább ösziár·pát termel az is
koht. mint tm·aszit. mert a tavaszi árpa és zab 
ahi r·itka évben siker·ül a talajt jól eWkészí
teni. 

Tt>r·méser·edmén~·ek az utóbbi il évben a 
kiiwtkeziik voltak : 

l ~ l : : l 1!1:;:! l! t:;;~ 1!1:1~ l!t:; ... , 

Búza iSB 11120 suu 41 il 830 
Rozsos bükköny :l:\i 4 SO ti 80 2 0S a ou 
Arpa. c' iszi illi 4 ill BB:> a aB 714 

tavaszi ;-,B:\ --·) l,_ BHO 370 1040 
Zab ;-,(j() 1080 a-to 470 
Tenger·i Sli:! !104 H 711 90:{ B 42 
Répa l ilSilli 1:l4110 14000 17800 B toll 
Lucernaszéna ti}IJIJ 2 400 1700 1ü00 1520 

nóniusz kanca, 1 drb 2 éves kancacsikó. 
a drb hazai pirostarka tehén, 3 drb növendék 
üsző, 3 drb szöke maogalica anyakoca és 
ezek szaporulata. A malacok elválasztás után 
eladásr·a kerülnek. Ezeket szivesen veszik 
a gazdák. mivel kiváló hízékonyságukat jM 
ismerik. A tej 10-12 r-jével értékesüL 

Baromfiakból a javított magyar kender
magos tyúkot tenyésztik. Nemesítésre a pli
mouthot használták. A tyúkállomány 40 darab
ból áll. Kacsából a pekingivel javitott magyar
fajtát. mig pulykából a fehér mexikóit tartják. 

A kertészet minden ágát bemutatja az 
iskola. lg~· a konyhakertészetben 300 O-öl 
területen a négyes vetésforgó keretében mind-
azon növén~·eket termeli, amelyekkel a hel~·i 
viszonyok közt foglalkozni érdemes. Forgón-
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~,:\ iil ('velő és magnövényeket termel. 
SúiWt 220 O-öl területen telepített s 

l··~inkübb csemege fajták termelésére fekteti 
!1 I:OOÍJiyt. 

A faiskolát 450 0-ölön állította be az is
: . .la. A lág~ymaguakat 8-as, a csonthéjasokat 
: , ,~ rm·góval neveli. Az oltványok a gyakori 

: • :::..:sázüs és gondos talajmunka dacára is las
.. :n l'e.i16dnek a szikes összetéteiU talajon. A 
: , bkolában jelenleg van: 370 drb oltvány, 
:; i l g·azdaságifa, 324 szem z és, 299 dr b bokor
:·. ;z:-oa. Az anyafák száma 449 drb. Legjobban 
.;rja ezt a klimát és talajt a vadkörtére ol

i o~tt körte fa. 
Az épületek körüli helyekre a szárazsá

~~~ 1t és a sziket legjobban tűrő bokrok lettek 
iiltl•t,·e. úgyszintén az épiiletek által körülzárt 
rH··g·~·sziigíí udvarra is. A széríískert is fákkal 
"'n szegélyezve. Az előző években a mada
rak ('s fc'tk napjá val kapcsolatban az iskola 
,.l,itti -1 holdas szikes libalegelőt fásította be 
a1. iskola. 

:\Iivel füzes telepítésre alkalmas területe 
;:z iskolának nincs, ezt szintén községi terü
ll'tl'll létesített. Az iskolával szemben fekvő 
.. Tt'n·é1·" tavat gyékény, káka, nád és más 
\ iziniivények telepítésével a háziipari oktatás 
~zolgálatába állította. 

A tanulók száma az utolsó 5 évben a 
kii,·etkező volt: 

Fiu LcÍin,\· Osszesen 

1~1:\t-32. 115 138 253 
l! J:\:~-33. 167 185 352 
1!1:1:1-34. 286 343 629 
1 :t:\.t-35. 276 356 632 
i~ ~;-;;->-au. 239 336 575 
l \'ZÚI'Ó vizsgán jelen 
l 'l t 1B33. jún. 16-án. 138 219 357 

A tanulók a nyári félévben heti 5, a téli 
:·.:.:ben heti 10 órán át taníttatnak. Az isko

·:tk csak két oktatási helyisége van, így a 
'· :.1·számu tanuló tanítása és háziipari fog

,.' ,ztatása igen nehéz és körülményes. Ki
. ' ·atos volna még 2 tanterem, azonkívül szer

háztartási konyha és kamra építése. Szük
\'olna még magtárra, góréra és széna

lit m is. 

. \z iskolánál a multban a következő tan
··: mííködtek: 

Km·dy Sándor, Benke Ferenc. Szentii·may 
.József. K1·istM András. W estsik Gyula. Ná1·ayné 
Horváth Erzsébet, Obingerné Czirmes h·én, 
Szilágyiné Hampó Erzsébet, Ticska Izabella, 
Várady Katalin. Dr. Fodo1·né Csanády Katalin, 
Hittera Má1·ia. Kovácsné Placskó Márta, TI·aj
csik Ilona, WU1·tzné Ruber Katalin, Bódisné 
Málnási Ilona. Molnár Mária, Borbélyné Irlanda 
Kornélia és Holvayné Schmotzer Margit. 

.Jelenlegi temerök: Purkol db József igaz
gató, aki 1B22 óta vezeti az iskola ügyeit, Töre kl/ 
Sdndor, Simó Anna és Bartus búl. 

Egy iskolánk szervezésének 
tanulságos története. 

..\ berettyóújfalui ört.llló !!azdas,ígi népiskol,1 ez 
évben ünnepli knn,íll,ís,ínak 30. én:s édordulój,ít. 
E tiszks idő e~y pill,m,rtr.J ,ílljt p.u,1ncsol, hogy ,·isz• 
szatekintsünk multj,íra, l.íssuk keletkl·zésének történe= 
tét és t.Jmrlságot mcrítsünk c tisztes multból a jelen= 
nek, jövőnek. 

Az iskola szcn·czését Bercttyóújf.Jiu község 
1905. évben hal.írozta cl. Ugyanezen év október h.1 ... 
dban m.ír Jllás,ít is elfoglalta l'Z új iskolánál Brózik 
Daső g.1zdasági szaktanitó, aki azóta ez iskoleinak 
jelenleg is ,·ezetője. Szh·escn fog.ldt,ík a községben. 
Nagy terveinek ismertetése ut.ín még jobban fokozta 
ambicióját az illetékeseknek azon kijelentése: "Uram, 
nálunk a pénz nem számí!, csak tessék jönni a tcr.r 
vckkel és mindenre lesz pénz." 1\ell.re ennél biza• 
lomgerjesztöbb fogadtatás annak, aki lelke mélyéig át 
van hatva a hivat.ísszerctct és alkotás vágyától? 

RövRien elkészültek az új iskola tervei, hozzá• 
vetőleges költség\'Ctésc. Ezek meghallgatásra is tal.íl• 
tak, dc igen rö\'id lett az clintézésük : " ... nagyon 
szép és jó lenne mindez, dc egyelőre nem tudjuk 
ezeket megcsinálni, . . . sok pénzbe kerülnek". A 
szaktanító lcszállitja igényl'il a sok, 20 kat. hold gya• 
korlótcrülct, felszerelés helyett legalább a községi fa• 
iskolát kéri. Erre a rövid válasz : " majd két év mulva, 
ha lejár a szcrződésc." 

Nincs tanterem. Egyelőre a parasztházból át• 
alakitott Gazdakör egy 4 x 5 m belvilágu 2.5 m magas 
helyiség meg fog felelni c célra. ,\ padok ? " ... ho• 
zalunk a f,1kcrcskcdéshl'l deszkákat, söröshordókat," 

volt az elintézés . 

Az első év tanulólétszáma 280 mindkét nem• 
beli gyermek. Osztályonként á 40-· 50 tanuló okta• 
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t.ísa folyt .1z előbb említett 2·5 m magas helyiségben 
két évig. !'lég a folyosóra, konyhába is jutottak a 
szorongók. !'lindczckct tanitotta egy ember 4 édg. 

Az iskol.l 1907. évben megkapta gyakorlóterü
lctül a 6 kat. holdas községi f.1iskolát. Majdnem üres 
Si',Ínt0fcld volt ez. ~\llom.ínya néh.íny darab kidobni 
,.,1ló ör,·g, ki,·éniilt gyiimölcsf,J. CsenKic tdcpités scm• 
mi. ~incs kúl, kerítés, fclszerclés. A kis költségado• 
m.íny - amil a bemutatkozáskor olyan nagyldküen 
m,·g.Jj,inloll.lk - igen ~icsire zsugorodott . .Alig volt 
ckgcnd.:> .1 kgszükségesrbb \"CIŐmag,·akra, csemctékre. 
Zs.uol0. r.1bló gazd.ílkod.íst kellcll űzni, hogy minél 
több pénz jusson a beruh.íz.ísokra. Egyik okszerütlcn• 
ség .1 m.ísik ut.ín, mindez a nincstelenség kényszeréz 
Jh"k h.li.ÍS,I ,!Iaii. 

Ehhcn .IZ idöiKn még nem lé,·én saj.it szak .. 
klii).!' ekrü nk az iskol.1 .íllapot.írólminden édJcn egy= 
két Í).!,·11 ksujtó j.-gyzökön~T ment .1 földmivclésügyi 
minisztériumh.1. (Ebből .1z idöhöl ,.,116 szomoru jclen= 
ks, k .11.1pj<in hir.ílj.ík ~.:l mé,l! 111.1 is C.l!~·es hdyrkcn 
i,;kd.iink.Jtl. Egyrc=m.ísr.l mcnkk .1 felctks hatós,ígok= 
hoz .1 jckntés,·k. .Jöttck=mcnkk a dörgcddmek, az 
isk~'l.dcnn!,trló közsé,l! pedi,!! U,I!Y gondolkozolt: "A ki 
időt ny,-r, éktct n~·,·r." l Iúzódoll az iraf\·.ílt.ís éwkcn 
,it, ,·r,·dményczték a helyszini kisz.íllásokat, zengzetes 
beszédek hangzollak cl, hihetetlen igéretek és az eredr 
mény mindenkor az lett, hogy nJindcn marad a régi• 
he n .. \z,tz mé).! scm, merl a faiskol.íban a község d· 
hont01t 0csk.J tégla,·ctöjénck épükt•anyag.íhól felépült 
egy t.mternn és egyszebazkonyhás kertmunkás lakás. 
Lett kh.ít .1z iskolának már saját lantcrme. Kályhája 
.1 közsé.l!i t.m.ícstcrcm kisckjtczclt ócskaságaiból kerül 
ki. lskd.1padokra nincs pénz, templomi padokhoz ha= 
s0nló iskolapad megoldcis jön előtérbe. Az iskola vezető 
tiltakozik ez ellen. E:rvei: inkább ne legyen pad, mint 
ilyen ókorha ,·aló berendezés. A véletlen folytán egy 
'.ír0s kereskedelmi iskolájának kiselejtezett padjait sike• 
riil olcsón mcg,·cnni, hogy iskolának az igy már ,modern' 
p.1dj.Ji lcgy,·nck. 

Pereskedésből kifolyólag 1909·bcn a gazdasági 
népiskola - mint a község egyetlen községi iskolája 
- .1 községi iskol.1i alapvagyon 20 kat. hold föld 
.1domény.íh0z jut. Ettől az időtől kezdve jobb napok 
kö' ctk.·znc k. 0 l ost m.ír van mirc támaszkod;1i, biztos 
az é,·j költsé_~!.ldomány. A szánt-sföld kis haszonbérle• 
kkh,· ,.,111 .ld,·a. 

Tekinidid az .íll.mdóan 300=on felüli tanulólét• 
számr.1 1909·é' b,· n .1z iskola egy női t.mer.St k.lp. 

.r\z isk0la mindcnekclőtt a kert üzcmét fejleszti 
ki. Beáll a h.írom holdas faiskola, fél holdas szőlő, a 

többi konyhakertnek használtatik. A kertészet évről= 
évre fejlődik, kialakul, bctelepül. Jól beállitottságáért 
jó hire kezd lenni. Gyümölcsfaoltványait szivesen vá= 
sárolják, közutakra is vagonszámra szállifja az oltványo= 
kat. A faiskola kezdő a faiskola példás kezeléséért ,1 
Magyar Földhitelintézet díját kapja. A faiskola ettől 
kezdve énől.révre jövedelmezőbb. Gondolni lehet .1 

20 kat. hold földterület üzembevételére. 
A felsőbbség 1911. évben parancsolólag eiren= 

deli az iskola teljes felépítését. Elkészültek a tervek, 
költségvetés, minden felsőbb jóváhagyást nyer. 191-L 
évben biztositva van az építési kölcsön, meg van az 
épületanyag egy része, a pénzkölcsön a takarékpénzt,ír: 
ban várja rendeltetését. 

l{itör a világháboru! Vége a sok szép temwk. 
pénznek, anyagnak: füsllé vcilik minden szép remém. 
Az isk0la vezetője is katona lesz a rnozgósitás cl<"' 
percét61 1918. év nov. l ~=ig. Az iskolából katon. li 
j,irdnykórház. A jól beállitott faiskola elpusztul, n ö' ém i 
par.1zit.ík t.111yájá,·.í válik. V alóscigos vadon lesz a háború 
dött kitüntetést nyert telep. Az iskolának maj4ncn1 
nlinden értéke elpusztul. Majd jön az oiJh uralom, 
hogy a még megmaradt romokat is elhordja, clpusz= 
titsa. A tanerők nem kszik le az esküt, egy évig nem 
kapnak fizetést. 

1921 =et írtunk. Többtermelésről hangos a köz= 
élet. Új remény költözött a magyar szivekbe. "Csc~k 
kulturfölénnyel győzhetünk" a jelszó e szomoru napok= 
ban. Az iskola vezetője ujból előlről kezdi az egész 
küzdelmct. Minden erejét az iskola•felállitás szdlgála= 
!ába állitja. Megválasztják községi képviselőtestületi tag= 
nak, itt minden alkalmat megragad, hogy az iskola 
építését clőbbrevigye. A községi képviselőtestület 1922. 
évben a 20 kat. holdas iskolai alapvagyont gazdasági 
népiskolai javadalomnak ismeri el. Majd az általános 
lagositás során az iskola ingallanai egy alkalmasabb 
helyen, egy tagban jelöltetnek ki. Igy az iskola egy 
új helyre kerül a község központjától 2 km távolságr,! 
s néhány évi úja bb küzdclem után végre félépül 1927 = 
ben a szép kivitelü iskolaépület, az igazgatói lakás, az 
istálló és egyéb gazdasági épületek. A sok küzdclcm, 
szivós, kitartó munka és a szakianitói fanatizmus meg= 
termette gyümölcsét. (B.-) 

Szölövesszörendelés ! 
.~ .,,·öncyösl ~Ul. önálló cazdasácllskolánál 
megrendelhető a legkiválóbb nomes-hazai bor- és esi' 
mege simavesszö, gyökeres szőlövesszö és gyökeri'>' 
szölóoltvány. l. o. simavessző o·8-1"2 f,gyökeres szölő 
vessző4-6f és oltvány 11-18 f.II. o. vesszök féláro11 
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.,J( )'TEDEI~~Il-1~Z() '"l~l~lll~~,..l~~~ll'"l~ .. ~~. 
Irta: Kurdy Sándor. 

Debrecen szab. kir. város ,,Debreceni He-
1!1:14. év junius hó 4-én rendezte. Ezen 

1 ii itáson a debreceni IL sz. ö. gazd. iskola 
. :~!.,·ckezett kis gazdaságát, üzemét, áUatállo

;" , n~· át bemutatni. Igy került iskolánknak a 
, . :, ·ll t' kelt képen látható jó tejelő tehene hiv a
; ':":-; ellenőrzés alá és fotografus gépe elé. A 
t ~~.:·n a gazdák általános tetszését kiérdemelte 
, ... bizony nagyon sok kérője is akadt. Most 
',,,iden ismertetem a tehenetéstakarmáyozását. 

dús. hogy amiko•· a túttól ké1·deztl'>k a vásüron. 
hogy menn~·i te.iet ad a tehem>, azt felelte : 
.. amenn~·i enni\'alút te adsz nt• ki". 1\li is ilyen 
t'01·mán júnmk t•l. csak megcseJ·(•ljiik a sor
rendet. amennyi tejet tud termelni a tehenünk. 
ann~·i takarmányt adunk ug~·. hogy abban a 
tápl'>rték megt'elelíí mennyiségben l'>s összhang
ban legyen. Elmondhat,juk, hog~· a jó egyed 
mellett kizáJ•ólag ebben rejlik a jövedelmez() 
tehéntartás . 

.. Bizsl" a debreceal 11. sz. l. ctazd. iskola standard tt·henc-. 

Anyját még hivatali elődöm hozta az is- A ,,Bözsi'' nyári takarmányozása, napi 
l·•lúhoz,apjának a gazd. akadéinia igenértékes adagja: 
. ~':assa'' nevű törzsbikáját mondhatja. Anyja 
• 'i tejhozama 2500 liter körül mozgott, apai 
: . on való nagyanyjáról azt mondják, hogy 
-' !' "' litert is termelt. Tény az, hogy a "Bözsi" 
' •ilt>itől nemcsak jó tejelő jelleget, hanem 
: ... !'Psséget is örökölt. 

Az 1934. év május 17-én megejtett -
·t talosan ellenőrzött - próbafejésen 32·60 

tejet adott. Az ellenőrzés május 16-án este 
·. · '.t' kezdetét, nehogy előző napról tej marad

'1111 nála, ami a másnapi tejhozamot ked
, •L' n befojásolhatná. "Bébi" nevü 37 napos 
.;a pedig május 17-én más tehén dajkasá
.t lett bizva. Régi jó békeidőből való mon-

~z. a. K . F. ,:: .. tl•k. 
:l.i'- l; gr. zi illi lllf•('J'II:l ~···-· 

::·-ti;;, O illO il t·.t r ·.t!l 
:w· .. fíi IPgt~ll•ssl'l -t·- J·~tltJ o·:wo :'l t·- f ·:.!O 

;)·---- h•fl!{l'l'i dar·a 4 ::él .t·ot.-. o-:~7 .-, :'t ll·· r-·.-,.-. 
J·,j .. kor·('a t·::o (l·ti.t.-. tl'l.ti t L w·- r -·t.-. 
l· .. ola.ii•og:í•·sa l . : ~ .... , o· .u:; ()·:.!tili i i w·- r -·to 

-- OU:.! só - -.ol 

t''):-oSZflSPI1: Jn·j;, ltJ·j' .-. t·tj~S t·.-,o 

Ha ezen tápérékekből a fenntartó takar
mányt leszámitjuk, azt látjuk, hogy a kemé
nyiWb<H a1·:> liter tejet. a fehérjéből pedig a1·u 
tejet ter·melhet a tehén. Szár·azanyagnál ugyan 
magas számnál állunk, de úgy látszik a felvett 
takarmány gyors feldolgozása, kicserélése foly
tán tudta ezt a nagy termelést lebonyolitani. 
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Ezen száJnitásunk szerint 1 liter tejet 5 
fillér értékU takarmányból állitotta elő. 

Mire a zöldtakarmányozási idő befejezö
dött és a téli takarmányozáBra tértlink át, las
sanként a .. Bözsi" tejtermelése is 22 literre 
szállott le. Tehát takar·mányozása is eképpen 
módosult. 

•l· k!ll". 

4' 
•l ~. ,, .. 

•l· 

:?· 
·•· 
:!·;, 

t·- .. 

Téli takarmányozás. 
:--\7.. a. h: l' lll. Ft> h. 

h w. szt'na 1"74 l)·li(;tj o·:!ot.i 

ri• ti "z l> na ::·-~~ t·t.i:!O 0":!0~ 

lak. rí• pa ;j·.··l' 1"!1:!.-. o· t 40 

pol_\'\" :l t·i:! u-;,oo o·ot~ 

!Pilg"l'I"Í"z:ír· t·io o·.-• .-,~ o·o:l:! 

lt•ng-t•r·i <l ara t·i 4 t·tiliU o·t.-.o 

koqoa :!"li t·oin 0":!4.-. 

olajl'o~:ksa (1·!111 0"44.-. o·:!titi 

::-;,·,.rnf'>sz 

~:r·tl>k. 
it ti·- r t:! r 
it - - :!4 f 
it 1"4 f 49 f 
it :!-;') f ,; f 
it ií·- f 10 f 
il 11·-f :!:!f 

á ltJ·- f 2'· f 
á 10·- f 10 f 

:u 
()~!'oiZt'S(lll: Iti !l:. ~-:~H.-, t·:w.-. t·.-.!1 

Ezen takarmány keményiW és fehérje 
t'r·tékl' 22-2B liter· tej termelésre alkalmas, 
i~y t l. tej eWállitása 7 fillérbe kerül. 

Ez a megállapitás azonban nem fedi tel
jesen a valoságot. még akkor sem, ha a nyári 
és téli árakat közös nevezőre hozzuk, mert van 
idö, amikor a tehén nem termel. de a fenn
tartó takarmányra mégis szüksége van. 

Lássunk tehát tiszta képet. vagyis állapit
suk meg. hogy az 1984. évben mennyi takar
mányt. mennyi tápértékkel etettünk meg és 
mennyi tejet kaptunk érte. 

.. Bözsi" 1934. évben elfogyasztott takar
mánya. 

h: l' lll. Fl' h. l~rték. 
i'>:! W kg ziilrltakarrn. 

11. 111. ; lllliO .. l"salarnádé :!~.-,· -~ ll'llllll á t·- :10·-
11100 .. ziil<llu•·l•rna !l !l• - :w·-- á 1·- 10·-
1:!10 .. zahus hiikkiill_\' ~K·:I:lU :!l·i~U á t·- 1:!•10 
:1-llH l .. fü ll'gl'lt>ssl' t:lo·f.iuu :14·-- á l'- il-l·-
Iul lj .. "z!'> na 4:1:!".-100 ;,j·:!oo :i li'- tj;,·s:! 
::ti:! .. pol,\' va lu·~t.io :1·:!:.~ á :!•il !J' o;, 
i:Hi ll'ng<'riszál" li~·4ut• n·i:l;, á r,·_ :J·(j~ 

liu~o .. r·(• pa ;;~~.-,·:)oo :!.&·4no á 1"4 ~.-.·t:! 

:?~t) .. ulajpogá•·sa 1:!4·tino i4·4~o {l lu· - :!~·-
::ti 7 .. knrpa };,j·~ lu a:.-!ltili á to·- :lö·io 
~If;.-. <la ra 77 4'"'11.-. i:!'4:!;, á 11• -- lofi·lií 

St r), rnl>"z 4"-

f·I,.SZl'"l'll: :!:14 'j·;"IIIO ;j;,;l•:!44 4:!4•1):! 

Az l n:-u. évben a Bözsitől lefejt tej 4 791 
liter. Leellési ideje Hla4. április 9. Borját ju
lius at-ig. azaz 112 napig szoptatta. ha napon
ként H·:> liter tejet számítunk. akkor borjutáp
lálásra forditott B12 liter tejet, öszesesen ter
melt 574:J liter tejet. 

Igy évi 1 liter tejtermelés 7·3 fillérbe ke· 
rült, ha pedig a borju értékére a takarmán~ 
árából 60 pengő t levonásba hozunk és a kiszo
pott tejmennyiséget figyelmen kivül hagyjuk. 
akkor 7·6 fillér 1 liter tej elöállitási költsége. 
E számításnál azonban csak a feletetett takar
mány van figyelembe véve. 

Ha az évi feletetett takarmány tápértékét 
2847·500 kg. kem. és 353"244 kg. fehérjét hason
litjuk össze az 5743 liter termeléséhez szük
séges keményitö és fehérjével, azt látjuk, hog~· 
alig mutatkozik pár kiló kilengés, ami azt iga
zolja, hogy a takarmányozás mindig szigoruan 
a termeléshez alkalmazkodott. A lefejt tej
mennyiség és az évi feletetett takarmány a 
Minisztérium által is már jóváhagyott 1934. évi 
tejkezelési és takarmányozási jegyzékből van 
kivéve, a takarmányárak pedig a Debreceni 
Gazdasági Egyesület hivatalos lapjának tHa-l. 
év október havi számábóL 

Hogy a jövedelmező tehéntartásnál a he
lyes egyedi takarmányozáson kivül mily fon
tos szerepet játszik a jó egyed, eléggé meg
világítja a következő fejtegetésünk. Ha nem 
egy, hanem kéttehén fogyasztja el a 2347"500 k~ 
keményitöt és 353·244 kg. fehérjét, ami jelen 
számításunknál 424"62 P értékű, azok abból a 
keményítöböl 2190 liter tejet, a fehérjéből pe
dig 3850 litert tudnak előállitani és igy 1 liter 
tej termelése 19·3 fillérhe kerül. 

Bizony most már egy gazda sem enged
heti meg magának azt a kényelmet, hogy min
den számitás nélkül vezesse gazdaságának bár
mely üzemét, mert mint a jelen számításunk
ból is kitünik, ha 424"62 P értékü takarmányt 
a tápértékek összhangba hozása 'mellett, jól 
értékesiteni tudó tehénnel megetet, akkor 1 
liter tej előállitása 7·3 fillérhe kerül. Ha pedig 
ugyanolyan értékü takarmányt, helytelen táp
érték beállitással, két tehénnel etet fel, akkor 
1 liter tejet 19"3 fillérből tud elöállitani. Ez a 
veszteség, számítás nélkül, azonnal nem jelent
kezik, csak lassan s egyszer csak azt látja a 
gazda, hogy a tehéntartásból sincs jövedelme. 

Hogy kisgazdáink boldogulhasanak, köte
lességlink öket az okszerü helyes takarmányo
zásra, továbbá ugy a tenyész, mint a haszonálla
toknál jó egyedek nevelésére megtanitanunk. 
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A gazdasági továbbképzők gyakorlóterülete. 
(Mutatvány Géber Lajos "Tájékoztató" clmü kön;\'Vébül.) 

A hazai gazdasági irányu továbbképző 

nl.'piskolák átlag 1 kat. hold és 200 =-öl, ösz
szesen pedig 1226 kat. holdas gyakorlóterület
tel rendelkeznek. Ezen 1070 különféle helyen 
levő és közvagyont képező földbirtok sikeres 
kezelése nemcsak az iskolai tanitások és gya
korlatok mikéntjére van döntő hatással, de az 
iskolákra és az egész intézményre is jellegze
tesen rávilágit. 

A gyakorlóterület sikeres kezelése igen 
rontos közérdek, mert a tanitással és nevelés
sel. a ·példátadó bemutatással, sokszor hasznot 
és jövedelmet adó kivánalommal, általában 
pedig iskola és a tanerők tekintélyével van 
szoros összefüggésben. A gyakorlóterületek si
keres kezelése lényeges kelléke és követel
ménye az iskolának, felemelő büszkesége a 
taneröknek. A rosszul kezelt gyakorlóterület 
lesujtó vélemény ugy az iskolára, mint a tan
erökre nézve is, hatása pedig elszomoritó. 

Az iskolák gyakorlóterületei legtöbb he
l:ven nem különálló s e célra juttatott földbir
tokok, de a községi faiskolák, melyeket az 
1894. évi XII. t.-c. alapján általánosan szervez
tek meg és állitottak fel. A kimondottan községi 
faiskola mellett még külön gazdasági gyakorló
területe csak kevesebb számu iskolának van. 
A politikai községek szegénysége és takarékos
sága tehát a két külön törvény rendelkezéseit 
l.'s ennek alapján a kétféle célkitűzést. vagyis 
a gazdasági iskola gyakorlóterületét és a köz
ségi faiskola intézményét a legtöbb helyen 
egyesitette. A terület tehát egyidőben községi 
faiskola, máskor iskolai gyakorlótér. 

A községi faiskolák nagyrésze akár mint 
il~·enek, akár mint iskolai gyakorlóterületek a 
multban szép hivatást töltöttek be, amit igazol
hat a fák iránti érzéknek megalapozása és a 
!!~·ü mölcsfatenyésztésnek nagy elterjesztése. Az 
P téren 40 év alatt elért sikerek tehát kiseb
hithetök ugyan, de semmiesetre sem tagadha
tük le. A községi faiskolák a fatenyésztés és 
L!.Siimölcstermelés terén az elmult négy évtized 
~!latt úttörő és felbecsülhetetlen munkát végez
tPk a községek ezrei között. mikor a magán
laiskolák és magángazdaságok ilynemű üzemei 

még nem voltak annyira jövedelmező és el
terjedt vállalatok. Utalni lehet e tekintetben 
a háboru eWtti évekr·e. mikor a k(izségi fais
kolák kezcWi tekintélyes pénzjutalmak és el
ismer() oklevelek sorozatával lettek kitüntetve. 
A községek utainak, tereinek befásitása. igy a 
selyemhernyótenyésztés megalapozása ugyan
csak a községi faiskolák nem kicsinyelheW 
eredménye. 

A világháboru sok intézményünkben. igy 
a gyakorlóterületek kezelésében is érzékeny 
károkat okozott. A községek szegénysége és 
a megkövetelt takarékosság évr61-évre e terü
letektiil. sok helyen még a filléres befekteté
seket is ridegen megtagadta. Természetes kö
vetkezménye lett e felfogásnak a községi fa
iskolák és az iskolai gyakorlóterületeknek igen 
sok helyen sorvadása, és hivatás teljesitésiik
ben bekövetkezett a visszahatás. 

Az idők és felfogások is sokat változtak. 
Egyes intézmények. mint a járási faiskolai fel
ügyelőségek a le~rtöbb megyében megszüntek. 
(j intézmények, mint járási, megyei, nagy 
magán stb. faiskolák létesültek. Az alföld fási
tására vonatkozó törvény végrehajtása során 
erdészeti csemetekertek állitattak fel, melyek 
sorozata az egyes községekben levő kisebb 
üzemű és külön kezelt faiskolák szerepét fo
kozatosan leszállitották. Ezen új intézménynek 
tehát át kell venni nemcsak a csemeték és fák 
szaporitását. de a községi faiskolák nevelői és 
tanitói munkáját is. 

A hazai gyümölcstermelésre, igy a községi 
faiskolákra is a kalifornai paizstetű és egyéb 
kártevő veszedelme zudult. melyek leküzdésére 
erélyes kormányintézkedések váltak szüksé
gessé. Az összes hazai faiskolák ennek alapján 
évröl-évre átvizsgáltatnak, fertiizött fái és cse
metéi azonnal kiirtatnak. Ennek során in
tézkedés történik a faiskola zárolására, termel
vényeinek ciánozására és piros háreával való 
ellátására, hogy a veviik a fák fertőzött voltá
ról ezzel figyelmeztetve legyenek. 

Az :lOOO, 9:-J4. M. E. rendelet felhatalmazta 
a földmivelésügyi minisztert. hogy azon köz
ségi faiskolákat, melyek növényvédelmi szem-
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pontból károsak. vagy veszélyesek, beszüntet
hesse és uj közsé~d faiskolák létesítését és fenn
tartását betilthassa. E felhatalmazás alapján a 
földmivelésügyi miniszter 80400 1934. sz. ren
deletével 83 községi faiskola kivételével a hazai 
üsszes faiskolák gyíimölcsészeti üzemét betil
tottu. s elrendelte termelv{>n~·eiknek kiirtását. 
lTjnbh intézkedésig a községi faiskolák tehát 
g~·íirnülcsfatenyésztéssel nem foglalkozhatnak. 
A beszíintetés oka a vizsgálat alapján paizstetíí, 
vag~· más káros rovarral való fertílzés. a ter
melvények silánysága és hasonló. a rendelet
hen r{>szletPzett és fennforgó ok. 

A kiizségi faiskolák n jövéiben HB kivéte
lével megszíintek a g~·íimillcsfaten~·rszt(>s g~·a
korlati terei lenni és csak az akác és epe1·fa 
nevelése tekintetében jöhetnek szíunitúsba. 

A községi faiskolák területeinek azon ré
sze. mely g~·iirnölcsfák nevelésére szolgált. 
ujabb intézkedf:lsig eg~·éh növén~·ek termelésé
vel fog hasznosittatni és csak igy szolgálhatja 
az iskola szemléleti és g~·akm·Iati tanítását 
Ol~· küzség gazdasági irányu tovtihbképzö nép
iskohiját. mel~·nek különálló g~·akorlóteriilete 
van. ezen fenti intézkedés természetszeriileg 
nem érinti. Ezeknek szemléleti. esetleg nagyobb 
g~·akorlati tanítási lehetiíségiik kevesbedik 
ugyan a küzségi faiskola g~·iimmcsészeti üze
mének ideiglenl'~-' beszüntetéséveL de saját 
teriiiPtiik iizemtPrvszerü kezelése továbbra is 
fpnmíll {>s teljesitemW. 

Ellenben ol~· községek iskoláit. mel~·eknek 
eg~·etlen g~·akorlóteriilete csak a községi fa
iskola volt. már igen közeh·ill érinti az e)()zök
hen n>szletezett kett(ís joJ.,rviszony. mert g~·ü
möll•s(>szeti üzemiiket beszüntetni kén~·szeriil
tek és e g~·akm·Ióteriiletek hasznositásában 
egész új megoldási és kiviteli módokat kell be
állitaniok. 

Kivánatos volna. hog~· az iJ~·en. kettös 
célt szolgáló teJ•iiletek jngviszon~·a J'endeztes
sék. Takarékossági és hasonló elvek alapján 
helyes lehet ug~·anis valamel~· teriiletnek két. 
s(ít háromféle hivatást is adni. de oktatói és 
neveWi szempontból sokkal célszeriihb, ha kii
lön teriilet szolgál a gazdasági iJ·ányu továbh
képző népiskola. kiilön te•·iilet pedig a kiizségi 
faiskola. rnint intézmén~· számám. 

Ol~· hel~·eken tehát. hol a faiskola kiizös 
volt a g~·akorlúteriilcttel. u konyhakerti. eset-

leg mezőgazdasági növények termelését kell 
ideiglenesen ki8zélesiteni, a fatenyésztést pedig 
az akác és eperfák szaporitásái·a kell korlátozni. 
Oly községekben, hol a gazdasági irányu to
vábbképző népiskolának nem volt külön terü
lete. vagy ennek kicsinysége csak részben 
szolgálta a szemléleti és gyakorlati oktatást. 
intézkedés teend(í, hogy e teriilet a községi 
faiskola, avagy egy részének átadásával kiegé
szíttessék olyan nagyságura, amilyent a már 
hivatkozott rendeletek elöirnak. 

A községi faiskolák gyümölcsészeti üze
mének ideiglenes szüneteltetése azonban nem 
azt jelenti, hogy az intézmény most már meg
sziint. teriilete magán célokra bérbeadható. 
avag~· az oktatás köréből elvonható. Ellenkezií
leg. a kötségi faiskolák területei, mint ilyenek 
a jövöben is fenntartandók, t~rvény szerint az 
iskolás gyermekek szemléleti és gyakorlati ok
tatásám használandók, azokban a szeder és 
akácfa továbbra is nevelendő. Az említett mi-
niszteri rendelet ugyanis nem a faiskolai intéz
ményt és a területet oszlatta fel, avagy sziin
tette be. de annak csak a gyümölcsészeti üzem ét 
tiltotta el. ezt is ideiglenesen. vagyis csak a 
további kormányintézkedésig. A feloldás foko
zata már is megindult s néhány év mulva, a 
veszélyesség megsziinésével a községi faiskolák 
gyiimölcsészeti üzeme ujra meginditható lesz. 
ll~· helyeken az átmeneti években is a községi 
faiskola területe a gazdasági irányu tovább
képző népiskola gyakorlóterülete marad, mert 
a terület oktatási céloktól el nem vonható. 

Több helyen előfordul, hogy a gazdasági 
iJ·ányu továbbképző népiskolagyakorlóterülete. 
kiilönüsen azok, melyek a földbirtokrendezés 
során jutottak a község, illetve az iskola keze
lésébe, távol vannak a községektől, s emiatt 
a tanuJók gyakorlati oktatására kevésbbé al
kalmasak. Ily helyeken kivánatos átcserélni a 
tl'l'iiletet valamely közeli kerti, avagy szántó
földi bh·tokra. hogy ezzel a tanuJók kijárása 
és a te•·ülete kezelése megkönnyebbüljön. 

Az iskolai g~·akorlóte•·ületek kezelésében 
g~·ak•·an hallhatók panaszok arra, hogy a köz
ségek vezetöi az iskolát nem támogatják, arra 
nem áldoznak. a legszükségesebb vetőmag. 

sze1·szám stb. fedezetét is megtagadják. A ma
guk•·a hag~·ott teriiletek sikert és eredményt 
felmutatni ezek szerint nem is tudnak. Más 
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1·észröl viszont hallható, hogy a község ily he
l~·eken megértéssel van az intézmény iránt. 
adott már területet is, de sikert és kezelési 
er·edményt az iskolától vár, hogy a további ál
dozatkészség nyujtásánál erre hivatkozhasson. 

Egy üres, bekeritetlen területen akár is
kolai, akár magán használatban van is siker·t 
és eredményt elérni csak befektetéssel, tehát 
némi tökével és szorgalmas nmnkával lehet. 
.:\ befektetést és a forgótökét a községnek, 
mint iskola-fenntartónak kell szolgáltatnia, me rt 
a fennálló törvény és rendeletek a politikai 
községet ezek nyujtására kötelezik. A kezelést 
és a szorgalmas tevékenységet pedig az iskolá
nak kell teljesitenie, mert ezek hivatásszerü 
kötelezettségei. A kettő közül viszont a köz
ségnek kell elöljárnia, hogy a gyakorlóterület 
üzeme megindulhasson, s várható bevételeibül 
a gyakorlóterület fokozatosan fejleszthető le-
g-~· en. 

Sok iskola van, mely gyakorlóterületét 
a tagositás alkalmával kapta, mások a községi 
iskolai alapföldekből nyertek alkalmas gyakor
lóterületet Elszórtan léteznek ajándékozás és 
alapitványból szár"IIazó gyakorlóterületek is, 
söt temetőből és legelöböl kiszakitott részek is. 

Az iskolai gyakorlóterületek származza
nak azonban bármely forrásból is, tulnyomó 
részben a politikai községek tulajdonai és a 
jövü adófizető polgárainak gyakorlati oktatását 
('s munkakészségét vannak hivatva szolgálni. 

Iskolák! Hivatalok! V állalatok! 
Egy leírásról többezer példány 
sokszorosithatá az 

Express gyorssokszorosító 
készülékkel, pár fillér költséggel ! 
3 nagyságban készül és az ára: 

levelezőlap nagyságban . 28·- P 
1 ;'~ fves nagyságban . . 48·- P 
1 /~ fves nagyságban . . 65·- P 
teljes felszereléssel. 

Fel vilá~ositás : 
.JEREMIÁS JENÖ, Bpest, Podmaniczky-u. 61. 

-- -- - -

A gyöngyösi áll. önálló gazdasági isk. 
ajánlja tisztán kezelt és jómlnöségU boralt. 

(Kölcsönhordók 61·5 litertől felfelé.) 

H Í l~ l~ l~ 

El.iegyzés és házasságok: Andor Fr•rt•m· 
kalocsai kar·társunk el.ieg~·ezte dr. A ba!J .Vt'IIH's 
(lJ/lila miskei g-yógyszerész: Ida leányát. 

Padala .Jolfín egr·i kartürsniink .Vtídaskay 
Isll'fÍII ny. cscndiirWhadnagg~·al, .Va[J.II Len/a· 
komüdi kar·társnünk pedig ril·atrif'is Ft•n·m·
rel házasságot kötött. .-\ holdog fiataloknak 
gratulálunk! 

Gyászhlr. Xa[J!I Jrízsf'f HNríl, a java fér·fi 
koráhan ellmn~·t km·tár·su nkathosszas szenn'dés 
után 45 éves korában követte a sirba özvegye. 
.Varm .J. Bt'ldm' sziil. Kalnuír 1't•rt'zia. Halálát 
Ist l'( ÍJ/ és Tc rt' zia gyermekei gyászol.iák. Adjon 
a jó lsten a megholtnak csendes n;vugodalmat, 
az árváknak pedig az Ö akaratában való békés 
megnyugvást. 

Megkezdődtek a (budapesti) mezii
gazdasági klállltás előkészületei. OMUE ki
állitásrendezö-bizottsága az 19Hil. évi negyven
ötödik kiállitását március 20-25. napjain ren
dezi meg. Az eWkészületek folynak már. a ki
állitási iroda minden osztálya teJjes felkésziilt
séggel dolgozik. a napokban kiildték szl>t a 
jelentkezési felhivásokat A tenyészállatok cso
portjában a bejelentések határideje t nati. 
január 1!)-e. a többi csoportokban 19Hil. feb
ruár 1. és til-e. A kiállitáson a tenyészállatérté
kesitést és beszerzést különféle jelentős ked
vezmények fogják elömozditnni. A kiállitási 
iroda készséggel ad felvilágositást bármilyen 
irányu érdeklődésre (Budapest, IX. Köztelek 
utca 8.) 

SZERKESZ'T'ÖI UZENETEK 

Lapunk minden kedves munkatársának és 
olvasójának boldog újévet kiván a szt•rkt•szlií. 

FONTOS GAZDASÁGI KÖNYVEK! 
A sertéspestis 

és az ellenevalá védekezés 48 old. ára 2·- P 
Állatvásár és állatszavatosság 80 ,, " 1'50 P 

Megrendelésre bérmentve küldi: 
Dr. FISCHER DEZSÖ állatorvos, SÁROSPATAK. 
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Föpénztáros k.özlernénye . 
..-\z e)!vesiikti rendcs t,J)!Ok t,utoz.í,;i kimuf,Jt,isa l 935. ó i december 15 ... i zári,Jtf,JI. ,\ kikn~o·k a n n, 

hi.ínyzik, ,1zok kknlr)! az e)!y~o·siikttd szemben knn,ílló t.nfN,ísaikat kkgyrnlitctték. Tisztelettel kérem a fa)!,': 
bt, szj,·,·skcdjnJck ,1 m,ír mc)!küldi:itt csekkl.1pok klh,Jsználás,íval a kimuf,Jfott összeget törleszkni. i'1ind,·n 
tagnak én 1s eztilon holdog tijé,·ct ki\'.Ínok: 

..\kx\· P,il lH5.33 IH3'33 Kírohi Líszló ll'- q· Somlayné Z. E . 
:\ndor Ferenc J.?·- 12·- Kirp.íthy Pirosb 12·- 12·- Soml~-a~· Kílm,ín 

:\nt.JI.:'cz~· Et.:lk.J 12·- 12·- I\iss :\nn,J 2- 2·- dr. Somosné Sz. J. 
Ral.! tony BéL1 23·20 23"20 I\oromp.1yné N. I R·- R· -·- Schéd,íné K M. 
B,írhor ~Lugit 2·- 2·- Kóczi,ínné R...\. 4·- _,. Sz,Jhó Sándor 

J-kdr0ss ll,,,u (- ('- I\rafcsik ( i,íhN 1R"46 IR.-16 Sz,JI.Jv Rózsa 

B,·lk L1jos 19"45 1'-l45 I\rist.:'fné P.l'J. 31'30 31.30 Szemerédy J,ínos 

Bclkné ~- ,\. 65'19 63 19 I\uruczné D. E. 12'- 12'-- Szcntirmay József 
Benk,· Ferenc ".,.- 16·- Líszló Béla 127'96 127"96 Szentirmay 1\álmán 

rkrn,id~· :"- L1rgit 55· J O 55·10 Lehoczky .1\l.Jgdoln,J 5·- 4·- Siép Líszló 

Biró ..-\nt.1! 47'05 47'05 Lé,·ay Ilona 5Q·RO 59'RO S~ijjné N. M. 
Boros l'lih.íly 2· - -,._ Ló,Jy Irén ('90 5 90 Szil,ígyiné ·H. E. 

Bors l)!n.Íc 131·76 131·76 :-.Jayherr l'Líri,J 6'30 4·30 Ticska Izabella 
Bi:ili:ininé K1sz.Jp P. 12·- 12·- v. :'-I,írtha (i,íhor 7·75 7·75 Timár Istdn 
Br,·rJncr .l.:'zscf 4'- 4·- , .. l'I.írth,íné P. I. 10'-10 tO·-to dr Top,ílné K T. 

PH~.·nncrné (i. l. -t·- 4"- ~Lírton L1jos 26"60 26"60 Toront,ili J,íMs 

Bud.!\' ( iuszlá\· 12'30 l 0'30 :'-lcdvcczkyné Sz. l. 4·- :2·- T uholv J e nő 
l'ori,iryné 0. ..-\. 2-t·I R 19'1 R :'-1estcrh,ízyné D. E. g·- R·- Vargha Edit 

Cs.1p.:'né \\". P. l R·-to 15·- l'lezey Imre 12·- 12·- V,íradv I\atalin 

dr. Csicsákné Sz. !'>I. 65'34 62'34 :'-Iolnár Sándor .?9"41 29'41 V,íradyné G. T. 
Ikík I\,Jt,J!in 55·95 55·95 N.J)!Y Bella 153"16 153"16 Várna\· Ilona 
Döme S,índor 1·- 1·- Na)!v S,índor 4·- 4·- Vásárheh-i S,índor 

O' Eg,ín :\loizi.J 57"20 57'20 Na)!\né P. E. 50·06 50'(16 Végh József 
dr. tg,·t0né Z. ~I. 13"60 13'60 Nár,l\' Ferenc 12·- 12·- Vigh Fr,lllciska 
F.uk.1s ( in1l.1 .,._ -,._ N,ír,1y11é H. E. 2R·62 2R'62 \\1 estsik Kiroly 

F,ihi.in J. ~likl.:'s 150'41 150"41 Németh Béla 39"70 39·70 dr. \V'intcrné V. M. 
F.irh Imre 12· 12·- Nodk (iyörgy 134'40 134"40 \\lürtzné R. K. 
dr. F~.·d0r,íné B. ~I. R· R·- Paár Mikl6s t 7·- l 7·- Zádory .~n na 
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