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Okirati és számlailletékek.
Állandó összegü illeték alá eső ok

iratok első példányának első fve 2'-P,
Az első péld4ny többi íve, valamint a
másod· és a többi példanyok minden
íve 1'- P.

Adásvételi szerződések.

a) ineók, áruszálJitások, építkezési szer
2lÖdések után az érték 3'6 százaléka
},) ingatlan után: első példány első íve
2000 P-ig 1'-. azon felül 2 P. Első

példány többi íve és a többi példány
_inden íve 1'- P.

Adóslevelek az érték O'fi százaléka
illeték alá esnek, - Anyakönyvi kivo
Aatok után 1'-P. Bevásárlási könyvek
.tán darabonkint 50 fillér. Bérleti éi
lIaszonbérleti szerződések O'fi száz.

Bizonyitványok.
Közhatóságok által kiállitottak I·-P.

Cselédek, segédek, inasok, napszámo
sok, általában a háztartásban, mező

gazdaságban kereskedeimi és iparvál
)alatban alkalmazottak részére 50 fillér
lpal'Os tanulóknak az iparhatóságt61
adott bizonyítványok 50 fiIlér.- Iskolai
tanulmányi bizonyítványok 50 fillér.
Orvosi bizonyitvány 2'- P.

Kereskedelmi kötvények 5000 négy
szögcenthnéteres ivenként 50 fillér. 
Kérvényekre, beadványokra általában
2'- P, - Kötelezvények, kölcsönszer- .
ződések 0'6 százalék illeték alá es
nek, Munkakönyvek 50 fillér. Nyugták
az érték 0.6 százaléka.

Számlák (ivenkint)
20Q P-ig 2 fill. - 200-500 P-ig 5 fill.

500-1000 P-ig 10 fill. - 1000-2000 P-ig
20 fill. - 2000-5000 P-ig 50 fill. 
5000-7500 P-ig 75 fill. - 7500-10000
P-ig 1 P. - 10.000 pengőn felill 2 P.

Szolgálati szerződések illetéke a ki
kötött munkabér 0'6 százaléka, ha a
javadalmazás havi 500 P-nél több.
Egyébként illetékmentes.
TanoncszerződéEek illetéke 1'- P.

Orvosi bizonyitványok tanoncszerződé-

MinősÓlel, lelolcsó~~an1

sekhez, illetéke 50 f. - Törlési enp-·
délyek utAn 0'6 százalék. - malv!
nyok után 0'6 százalék.

Váltók
0'12 százalék, ha a fizetési hatáJidó i·
hónál nem későbben jár le. - 0'6 sá
zalék, ha a fizetési határidő 6 hillt.
pon tul jár le.

Postadijszabás.
Levél. Helybeli forgalomban 20 gr-ic

20 f, 40 gr-lg 28 f. - Ausztriában éli
Németországban a levél dija 20 gr-~

32 f. - Cseh-Szlovakofszágba, Le.
gyelországba, Olaszországba és Romá
niába a levél dija 20 gr-ig 32 f. és
minden további 20 gr-ért 20 fillér. 
Egyéb külföld 20 gr-ig 40 fillér, 40 gr
ig 60 fillér. Sulyhatár bclföldre 500 gr.,
külföldre 20 gr. A levéllel egyenlő dij
szabás alá esik a zárt levelezőlap.

Levelezőlap. Helyi forgalomban 6 f.
belföldi forgalomban 10 f. Ausztriaba,
Németországba, Olaszországba, Cseil
szlovákiába, Lengyelországba és Ro
mániába 16 f., egyéb külföld 20 fillér.

Nyomtatvány. A belföldi forgalom
ban ID gr-ig 2 f., 50 gr-ig 4 f., 100 gr
ig 8 f., 250 gr-ig 12 f., 500 gr-ig 20 f.,
1000 gr-ig 40 f., 2000 gr-ig 70 fillér.

Ajánlott és expresslevelek. Helyi
forgalomban 20 f., távolsági forgalom
ban 50 f. Expressdij 60 f., a rendelte
tési postahivatal külső kézbesítési ke
rületébe 1'60 P. Külföldre 50 fillér.

Postautalványok. Egy-egy posta
utalvánnyal utalványozható legnagyobb
összeg 1200 P. 20 P-ig 20 f .• 100 P-ig
60 f., 500 P-ig 120 f., 1000P-ig 200 f.,
1200 P-ig 220 fillér.

Távíró díjszabás. Magyarországon
helyi forgalom lSz6dija 6 f., távolsági
forgalomban 10 I. Ausztria 121., Cseh
szlovákia 18 f., Németország 28 f.,
Románia, Szerb-Horvát-Szlovén király
ság szódi ja 18 fillér.

.Szövet~ezeti ~oltol~an I



SZÖVETKEZETONK VEZETŐSÉG-E:

Igazgató8ág:

Feiler Ern~

elnök

Ailer Márton

Dobó Gábor

Imre Sándor

Cs. Nagy Dániel

Kovács János Beitlschróth Mihály
IgYTezetö igazgat6

Dr. Kovács János

Felllgyelöbizottság:

Gyomai tagjai:

Oláh András
elnök

Földvári Nagy Imre Herter Imre

Kovács János Lukács Balázs

Pfeiffer Mihály ifj. Wagner Ádám

Endrődi tagjai:

Dávid János

Cs. Timár Lajos

Kovács Ferenc

Gy. Timár Lajos

Szilágyi János

Uhrin Imre

Támogassuk a vezetöséget t k .
munkatervének elérésében mer csa Igy

I, biztosíthatjuk s z Gvet k e z e t II n k fejlödését!



'Ne vásároljunk olyan helyen, ahol alkudozni lehet, mert Itt
kisebb értékU áruért többet kérnek, tehát jóhiszemUségUnkkel
visszaélnek. Vegyünk mindent szabott árakon mégis olcsön

ft szövetkezeti boltokban!

Ugyanis a

gyomai és endrődi üzleteiben
ft1szer, csemege, rőfös, rövidáru, vas, festék, termény,
háztartási cikkek m e g b i i h a t ó m i n ö s é g b e n

legolcsóbban szerezhetők be.

Italmérésében kapható:
bor, sör, pálinka, konyak, rum, Iikőrneműek

a legkényesebb izlést is kielégitik.~

Aki a szövetkezeti boltokban vásárol, saját
~magát támogatja, mert:

I. Szavatolt minőségű friss árút kap.
2. Mindig olcsóbban mint másutt, ugyanis
3. Vásárlásai után évente 3 százalék vásárlási vissza

téritést, valamint szargal mi azonnali viszatéritést kap,

egyuttal azonban vásárlásával erösiti a
szövetkezetet, célkitUzései megvalósitásában is.

Ezért vesz öntudatos ember mindent SzövetkezetUnkben.
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.-B.-Assz.-hava cJL~\ (31 nap) Télh6
A. hó és Róm. kath. és Protestáns CC\ Planéták 1 8 Nap Hold

Hold fényváltozáaai.bé{
új görög naptár állapota kelte i~YUl(. kelte InJugta

napjai naptár 6. p. o. p. 6. u. . P.

I t.!lj IUii' 1$/ Zivataros, 7484201 9411001
Utolsó negyed
4-én 3 óra 22

~ISzom Makár Abel il havas 7484211104810 18 p. délután; az idő

l. Kat. ev. Jézus körülmetélése. Luk. IL, 21. - Prot. ev. Mt. 2.} U-23. többnyire mérsékelt,
- Görög ev. A Jusztában kiáltónak a szava. Márk l. r., 1. sz. gyakori bavazással,

\,''''. I'-Jt~.I,i e." n. c. Benj. Ji1; idő. 1748 422 1152 10 33 fagyos éjjelekkel.

Hétfő Títusz pk. Leona ~ <[ 3 ó 748 423 éjjel 10 51 Újhold l2-!n

" Kedd Teleszfor p. Simon ~ 22 P. d. u. 7 48 424 056 11 09 5 óra 47 p.

~,~ 1\1 Il'~..t -""-ft VU" 'ié: fagyos, 748 425 200 1131
délután; hoz komor,
később enyhébb na-

7csüt. Lucián vt. Attila ~ többnyire 7 48 425 304 1157 pokat, havat.
H Pént. Szörény 1Szörény qI!f. zord, 747 426 404 1230 .J> Első negyed
~:Szom Julián vt. Marcell . if hideg idő, 1747 428 503 d. Ll. 19-én 9 óra
'1. Kal ev. A lL éves Jézus a templomban. Lukács U, 42-52. - Prot. ev. 2 p. este; csendes,
Ugyail3z. - Görög ev. Jézus elhagyja Názáret városát. Máté 4. rész. 8. sz. borult, végre nedves

i"~--Ir-rz-rs.'1JádCI.Melán.~· gyenge 7461429 555 203 idővel.

~ Hétfő Higin p. vt. Agota i:J. széllel. 7 464 30 6 43 3 05 '"' Holdtölte 26-

2 Kedd Ernő ap. Ernő ;:1 ~ 5 óra 7 454 32 7 21 4 14
'-~' áll 6 óra 15 p.

délután; hoz szelet,
3 Szerd Veronika Vidor ~ 47 p. d. u. 745 433 756 528 éjjeli fagyot, kelle-
4 Csüt. Hilár pk. ea. Bódog .If.. Szeles, 744 435 824 644 metlen időt.

5 Pént. Remete Pál t Lóránt Jft. néha igen 744 436 849 801
Id6járú{iSzom Marcell p. vt. Gusztáv - hideg, 7·44 437 913 921""" tapas2talás szerint.

3. Kat. ev. A kánai menyegző. János ll, 1-11. - Prot. ev. Ugyanaz. -
I Görög ev. A vámos és farizeusról. Luk. 18. rész, 80. szakasz. Szép és állandó idŐ SIO-

kolt faggyal következni:
I" \,;:. Ll. Antal apát (2. Antal := később 743 438 936 10 40 Ha a délnyugati szél

8 Hétfő Piroska sz. vt. Piroska 1i"f, havazás. 7 42 4 40 10 00 éjjel
északnyugatIra vAllozIk.
Ha keleti széllel apró hó

~9 Kedd B. Margit Sára mr: Q) 9 óra 741 441 1026 001 esik. Ha nyu~at tAjAn
sürű köd keletkezik.

OSzerd r:áb. és Seb. Fáb., Seb.~ 2 p. este. 740 443 10 58 122 Rossz, ál talán langy Id&

~l Csüt. Agnes sz. vt. Ágnes ~ Mérsékelt 739 444 11 36 243
következik: Ha a Irelet-
északi szél változik. Ha

•2 Pént. Vince vt. 1Aliur 1* hideg, 738 446 1224 400 a gödrök bÚZösck•

t3 Szom P. Raimund Zelma 1* kis hó, 738 447 d. u. 509 l-én a nap hossza 8
~4. Kat. ev. IJelLlabe:;zéd ;, szőlőmCÍvesekről. Máté XX. 1-16. -- Prot. ev.
il Ul?y~naz. - Görög IlV. A tékozló fiúról. Lukács 15. r.. 79. S7.

óra 32 p.; a hó v~

géig 1 óra 1 perc-
r: I\ l" Uptver·"ij v.1 C. Tádé Mt utána 17371448 2281 603 cel nő.

~5 Hétfő Pál megtérése Pál ford. ..fS kiderül. 736 449 341 646
!6 Kedd Polikárp pk. Vanda ~ (!!.. ti óra 735 Ll 51 455 718 Izraelita naptár.
!7 Szerd Aranysz. sz.J. Lothár 'iTt 15 p ct ll. 734 453 610 744 Jan.

18. Tebeth 56'7. 1
!S Csüt. NagyKároly Károly $ Havas, 732 455 721 804 19. S. Semoth 2
~9 Pént. Szal. ferenc t Adél i' ködös idő, 731 456 829 823 26. Waera 9
:OISzom Martina sz. Mártonka J' Inéha derül t 730 4581 936 839 1. Sebat R. Kh. 13

5. Kat. ev. Peldabeszéd a magvetőrl'l. Lukács VIll. 4-15. - Prot. ev.
4. S. Bo 16

II S. Besalakh 23
UgV~1H17. - Görög ev. Az ítéletről. Máté 25. r .. 10'i. ~7. 15. Fák ünnepe 27

I~ ll. dat\' :nad v~ C.Virgilialnl nappalok. 17291459110411 856 18. S. Jlthro 30



Böjtel6-hava (28 nap)

A ~~t és' Róm. kath. és IProtestáns 'I I -0 ~~l Hold. Hold fényvállo
napjai új görög naptár naptár CC állapota kelte Il)yug. kelte 1'~Yllg.

__~_-I-~ ' _-+-_-:--_+-:"-_......;._-,L.:;ó::.... .t:.:.~o·....!;P::...·~ó.....!p::....~o.:...P!::.:.·_I t Utolsó ne
1 Hétfő Ignác pk. vt. Ignác IM Többnyirel7 28501 II 45 9 15 \l..- 3·án l

'" d(jy~ B. A. Karolin ...... havas eső. 726502 éiJ'el 935 4 perckor délu
Ini hideg, zord.

3 Szerd Bálázs pk. Balázs ~ 1 óra 7 25504 O49 9 59 borult, langyos
4 Csüt. Korz. András Ráhel ~ 4 . el. u. 7 23 5 05 1 51 10 29 vel, utána esőve
5 Pént. Ágota sz. vt. t Ágota }fi' Ke lemet- 7 225 07 2 40 11 06 ~ Újhold l
ÖISzom Dorottyasz.vt.jOorottya Jfi'1 len, 7211508 345111 5:2 • 8 óra 34 p
~ kor délelőtt i

6. Kat.ev. Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Lukács XVIII, 31-43. idő lágy, néha .
- Prot. ev. Ugyanaz. - Görög ev. A mennyei kincsről. Máté 6. r. 17 ~z. rült, l<ésőbb szé'

mely esőt hoz.
8S. C. f-arsangva5. t. fars. Y. Jfi' nagy 7205 10 434112 50 ~ Első ne

8 Hétfő Máthai sz.J. Aranka it Mesö, 7185 11 5 17 d. u. .JJ 18·án 4
9 Kedd. Ale.x. Cirill Abil!ail r"lll mérsékelt 7 17 5 13 5 54 3 O~ 50 perckor reg- ~ kis hóval, kő

10 Szerd Hamv;-szerda Elvira A hideg. 7 155 15 624 4 2~ esps, változó idő

11 Csüt. Lurdi Már. tt Bertold A ('Il 8 óra 7 13

1

5 17 651 5 42 ~ lioldtölte2
12 Pént. 7 szerv. al. Lidia :: 34 p. d. e.7 115 19 7 17 7 03 ~~ 8 óra 43
13 Szom Ricci Kat. Ella :: Néha 7 10 5 20 7 41 824 kor délelőtt i k

metlen, tőbbn

7. Kat. ev. Jézus böjtje és megkísértése. Máté IV, 1-11. - Prot. ev. nedves napokka
Ugyanaz. - Görög ev. Natánael kétkedéséről. János 1. r., 5. sz. Időjárás

.f.lnvo-ca:bit J. Bálint =j'haVaZás ésl7 09521 805 9 46 ta;z~~zt:~á~lIa:~~
15 Hétfq Kolomb. K.tt fausztin ~ esőzés, 7 075 23 8 3211 09 következik faggyal :
16 Kedd Julianna vt.tt Julianna ~ éJ'J'el hideg, 7 05 5 25 9 02 éJ'J'el délkeleti szelek van

Ha a hold igen fehér
17 Szerd Donátvt. K.tt Donát ~ rossz idő. 704526 939 O31 aZ esti pír igen ma

18 Csüt. Simon vt. tt Konrád ~ J) 4 óra 7 025 28 10 23 1 49 ~;;j::b~nn~~~~t~:::
19 Pént. Konr. hv. Zsuzsann. f* 50 p.reggel. 7 00 5 29 11 16 2 58 idő lesz: Ha nyugati

Á
lek vanIlak. Ha huza

20 Szom Aladár pk. Imos tt Napos, 6 5953012 18 3 57 hideg Illán a hó jég
ban esik, mit ko

8. Kat. ev. Az Ur színváltozása. Máté XVII, 1-9. - Prot. ev. Máté f:k~e.,vZe~~~'p6Jit~n a

15., 21-28. - Görög ev. Az inaszakadtr61. Márk 2. 1'.,7. sz. l-én a nap hoss
·.,..,....,:;-;---.--;';::-;:;:2,....-;::R,--em-m-l-S-t-.-:":::::2=-.-=E:":'1-eo-n-.,-:.--:-e-n-y-:""he---=i-=d'7ő -:'-6-:::-=5"::7-=5C-:3::"::2:-:-:l'--2'::':7=-4--:-4"'3

1 óra 33 perc; a·

22 Hétfő Péter székf. tt Gerzson 9lJJO' járás, 6 55 5 34 2 39 5 19 végéig l 6ra 29 p.
23 Kedd Dam. Pétertt Alfréd $ gyakori 653535 352 547 Izraelita napt
24 Szerd Mátyá$ ap. tt Mátyás $ szél. 651537 502 609 F

25 Csüt. Géza vt. tt !. Géza if \ 8 óra 6 50 5 38 6 11 6 28 25. S. Mispatim
26 Pént. K. Marg. m Sándor it 3 p. 1. e 648540 7 18 645 30. Ros Khodes
27 Szom Gábor p. tt Ákos i' Derült, 6465 41 825 7 03 ~: :.dT'he~~~~h.

9. S. Thezave
9. Kat. ev. Egy nénia ördög kiűzése és a Belzebub vád. Luk. XI, 14~28. - 13. Eszterböjt

Prot. ev•.:Ugyanaz. - Görög ev. Akí $zégyel engem. Márk 8. r. 37. sz. 14. Purim
~'-:--'--~""""-:--=----:::::~"::':'--;--:--'--"----:----'-::-:""7':":-'--::-:-=-::-::-:--=-=I 15. Susan Purim

J Oculf . -. Elem.lnl változó, Jó 44/5 431 9 30/ 7 20 16. S. Ki Thiza



ojtmás-hava Tavaszel6

l-én a ,nap hossza
11 6ra 2 peré i a hó
végéig 1 6.44 p. nő.

Időjárás

tapasztalás szerint
Amilyen idŐjárás van

márci'ls 9-Ilu! ~örül, olyan
szokotl marádni egész
március hónapban. Ha
január meleg ,volt. - máI
cius hideg. Szára1 már
eiuS' s,ép májusI jöven
döl. Éjnapegyenkori szél
vészek termékenyeszlen
dőre mutaInak. Ha a nap
és hold keltében rendki
vili nagy. eső következi k
ha~onI6kép, ha a haran
gok messze hallalszanak
A márciusi sűrű ésbüzö
köd sok égiháborút hoz..

~ h6 és \ Róm. kath. és \ Protestáns '1"""'1 Planéták \ c:) Nal> I Hold Hold féJlyváltozásai.
M.t. ÚJ' görög nap"ár naptár ~ áliaoot.1 kelte I'.'yug., Itelle Inyugta

napJaI L I fl. n. o, p. Ó. p. Ó. p. U,tolsó negyed

: Hétfö!Albin pk. H;Albin ,r: j többnyire 642,5 44j10 34 740 '5"éll 10 óra
~ Kedd Simplic i't Lujza qE, szeles 6405 46 11 37 8 03 ~~rre~~J~~él~;~I~\;
l Szerd KunigundattiKornélia ~ idő- 638548 éjjel 829 ut~na, gyakori kis
lesüt. l5ázmér .t-rl[(ázmér ~ járás: 6375 48 O37 904 esot.
i Pént. Ozséb ITT Adorján -k~ cr 10 ora 634550 1 34 946 .- Újhold 12-~n
,ISzom Perpetua HIOottlieb Ih~ li p- cl. ·1632551 225110 38 86I'a'3~ perc-

kor este; eleinte
10. Kat. ev. Az első kellyérszaporíi;is. János VI, 1-15. - Prot. ev. zord, majd 'derült
r-rr,.-,U~gY..,.a",na_z•.--=-=-r=-=G-::-ö_rh_'g.....eTv~.c:-r\_z_o_"l"-,-d,_'il_lg"_Ö_S.~n_én....,.la_·1'_61_,_M.,-iÍ....,.rJ-,-<-=:9-::.:-:;r.-,-,4-::0::-.-=-sz::-;'-;-;---;:o:::1 enyhe idővel.

rVas. C4. Laetare 1C4·Tamas OJt, Kis hó, 1630553 3 09111 38 "" Első negyed
l Hétfő Ist. János tt Zoltán ~ néha eső, 628555 3.48 d. u. J 19-én O Óra

) Kedd franciska tt franciska >:l felhős, 6265 56 4 21 2 00 ~?rfe~~~k~IIt~~I~~~ő~
) Szerd 40 vértan u tt Olimpia A változó 6245 57 4 50 3 17 hoz sok apró esővel
l Csüt. Szilárd ++ Aladár .A\ idő. 6 22

1

1

5 58 5 17 4 37 Holdtölte 27
~ Pént. L Gerg. p.ttt Gergely ~ @} 8 óra 621600 542 559 énO óra ,12
~ Szom Szabin, t-r Krisztián ~ 32 p. este. 6 196 02 6 06 723 perckor éjjel; ho.z

csendes időt" ké11. Kat. ev. Ki vádolhat engem közületek blínről? János VIII, 46-59. - őbb k' '1\ l
Prot. ev. U. a. - Görög ev. Jakab é., l:íllo~ na,!vravág-vása. Márk 10. r .. 47. sz.. s gya (ln sze e

'V~ ,(fl. fe~te V,' 1~·).~1ati'dlr,1i' Nag~ szél, 16 1760316341 847
PI-Ietfö Nel1i>. unn. Tr N. OHne!, 7f'd utana 1615605 704;1013
5Kedd Geréb pk. H Henrieite:JI"í,'l kitisztul, 6 13606

1
7 39 II 35

'( Szerd Patrik pk. tt Gertrud ~ többnyire 16 11 6 07 8211 éjjel
~ICSÜt. Sándor pk. tt Sán., Ede'Mr borult. 6 09,6 09 9 13\ 049
~ Pént. fájd. Szűz tn József ;Hr Q) O óra 6076 10 10 13 1 52
) Szom B. Csák M. ti" Hubert :o(E 46 p. d. u.,6 04\6 1211 20\ 241
12. Kat. ev. Jézus ünnepies bevonulása Jeruzsálembe. Máté XXI, 1-9. 

Prot. ev. U. n_ - Görög ev. Mftria -Magdolnáról. Ján. 12. L, 41. sz.

lIV~~. "I(;.i. Vlr~s. ICb ~e.n. ~ lmszkell'18t. 60216131 d. u. 3 LO
~IHetfo G. KatalIn t';-IOktavlán TIt Csendes, 5006 15 141 350

!
Kedd Viktor. vt. Hlfrumenc $. hideg 5 596 16 2 50 4 13

t Szerd Gábor főa. ttlGábor $ reggelek, 5576 17 3 59 434
IC~üt. Nagyesüt., t Gy. B., A. r1 'éjjeli 5546 19 506 452

IPent. Nagyp. N C'pent ~ széllel. 5 526 20 6 12 5 09
Szom Nagysz. tt,Hajnalka n ("lj o óra. 550622 7 17 526

13. Kat. ev. Jézus fellámadását angyal hirdeti az asszonyoknak. Márk XVl, Izraelita naptár.
1~7.- Prot. ev. U. a.- Görög ev. Kezdetben vala az ige. Ján. 1. 1'.,1. sz., '23: S. Vaj~khel ;ár

c
ö

~VI'). fC.I1USvétvas'ICH(riV'VI~ 12 o.elle1.5481624/8211545 I.NizanS.Vaj:
:~HetflSl Húsvétbétff tlÚSiéth. ~Déliszelek546624924 606 ,,' R.Kh., 13

0IKeddlKerél'lY vr. \!Zidor 1Ciié2 melegítik 5441626110 26\6 321~' ~~s~i~hi -n ~~
1 Szerd Ouidő ap. Árpád ~ a levegőt, 5 426 27 II 24 7 04 16: Pas8zah' 2; n: 28



l·én a nap hossza
óra 49 p.; a hó
géig 1 6ra 37 p.

Izraelita napt.
Ápn

21. Passzah 7. n.
22. P·sszall 8. n.
29. S. Sem!"i I.P.

O. Ros Khodes
1. Ijar R. Kh.
6. S.Than. 2. P.
8. Seni böjt

11. Khamisi bőjt

13. S.Akh.M.3.P.
15. Seni böjt
18. Lag beomer

It 116 is Róm. kath. és IProtestáns I 0 Nap \ Hold
'::i1aj új görög naptár I. naptár ,(c állapota ~~ ~~Ile. \ nl.uf,~a

tlCsüt Hugó pk. Hugó ~. verőfényes5 4016 291 éjjeli 7 42
2Pént. Paulai fer. Áron lk)' tavaszi 538631

1

016 83C
3 Szom Rikárd p. Kereszt. k)'I napok. 5 3616 32 l 03\ 9 26
14. Kat. ev. Jézus két ízben zárt ajtók mellett jeleni1< meg- tanítványainak.
Ján. XX, 19-31. - Prot. ev. Ugyanaz. - Görög ev. A hitetlen Tamásról.

Ján. 20. r., 65. sz.

Szt.-György-hava

1. C er . Cl. Izidor~ ór 5 341633 1 43'1030
f Oy.. . . Vince il p. e fr. 5 326 34 2 18 11 40

6 Kedd Coelesztin p. Coeleszt. .if. Változo, 530
1
636 248 d. ti.

7 Szerd Herm. József Herman A viharos, 5 28

1

6 37 3 15 2 10
8 Csüt. Dénes pk. Lidia :: többnyire 526639 341 329
9 Pént. Konrád r' Erhardt :; langyos, 524

1
640 405 451

10 Szom Ezekiel Zsolt 'I7't. szeles idő. 5 2216 42 4 31 6 17
15. Kat. ev. Én vagyokajópásztor.János X, 11-16. - Prot. ev. Ugyanaz.-

- Görög ev. A kenethozó asszonyok. Márk 15. rész, 69. szakasz. Időjárás

I Leó ~ <ID 6 óra 521642 5011 743 tapasztalás szeri
12 Hétfő Gyula p. Gyula .. 10 p. regg. 5 196 44 5 34 9 09 ig:;a t~lI~~el:tiJiI
13 Kedd Hermenegild Ida ~ Enyhe lég, 5 17645 6 151830 május szokott reá kökezni. Ezen hónapi
14 Szerd Sz. József olt. Tibor Jl~ később 5 14647 704 II 40 háborúk nedves esz

15 Csül Anasztázia Atala ~~ változó, 5 12648 8 04 éjjel ~~~~r.:i~~~:k. k~&
16 Pént. L. R, József t Lambert ..fe meleg idő. 5 106 50 9 10 O36 sárga szinei szépen éslátszanak, néhány nl
17 Szem Anicét Ankét -<líE J) 9 óra 5096511021 12C jóidötlehdvárni.Ah

vét körüli nedves
16. Kat. ev. Krisztus távozásáról beszél. János XVI, 16-22. - Prot. ev. rossz rozs· aratást O

-:-::-:~_..U:-=gy,"-a_n_az:-.-;--_G_ö;-::r0oi"g:....e-=:v,-._A_z-,i_na-:s-=za...,.k_ad_tr_6_1.~J,-á-,n o:::-s--:5-='"..,r~" "..14.,...,._S_z. 1 ~ö~ÜI ~z~~~s a~?i:fh
I Il -1I!C 34 t 5 07 6 52 II 52 1 5r a varjú benne elbujha _ ma ~ p. es e. . gabonaböségre mutat.

Kocsárd ,~'Általában 505654 d. u. 2 18
20 Kedd Tivadar hv. Tivadar $ változó, 5 036 55 1 52 2 38
21 Szerd Parzh. Konr. Anzelm ~ néha csen- 501657 258 257
22 Csüt. Szótér és K. Szótér il des idő, 459\'659 404 3 14
23 Pént. Béla pk. vt. Béla ~ majd sze- 4587 00 5 08 3 32
24 Szem György vt. György M les napok. 457701 612 350

17. Kat. ev. Krisztus megígéri. hogy vigasztalót fog ldíldeni. János XVI,
5-14. - Prot. ev. U. a. - Görög ev. A szamariai nőről. Ján. 4. 1'., 12. sz.

I IV ( nt t 4 Márk fl 4 ér 4557 02 7 15 4 II
26 Hétfő Kilit és Marc. Ervin '''o l • d ll. 4 537 04 8 17 4 36
271 Kedd K. sz. Pét. et. Arisztid ~ Szeles, 451 7 06 9 16 5 05
281Szerd Ker sztes P. Valéria Jtr később 44870710 10 542
29 Csüt Péter vt. Albertina /{). hűvös 4 48 7 08 10 59 6 27
30.Pént. Sienai Kata!. ,Katalin .if... napok, 44770911 41 i 20



Elsején a nap ho,sza
14 ó. 26 p., a hó vé
géig 1 Ó. 15 p. nő.

Időjárás

tapasztalás szerint.
Szép idö lesz: Ha az

esti pír aranyszinü. Ha
napnyugtakor a vizeken
s mező:,ön sűn1 köd ke·
letkezik. Jia a szárazon
tenyészö békák magasra
ülnek és brekegnek.

Rossz idö következik: •
lia reggel pír van. Ha a
Ilegyek ormait köd bo
rítja. Ha az esti pír igen
~Iörös.

• tJjhold IQ-én
. 2 óra 18 perc-

kor délután j s/áraz,
borult, mérsékelt
me'eg napokkal.

~ Első negyed
~ l7-én 7 óra
49 perckor reggel;
hoz meleg, szép
ielőt, néha esőt.

HoIdtölle 25
én ::l óra 38

perckor reggel; hoz
növekedő mele:;:et.

Izraelita naptár.
Május

<:0. S. [mor 4. P. 1
27. S. Beh. 5. P. 8
l. Szivan R. Kh. 11
3.} Selos3h jemc
4. hagebalah 13
5. S. Barni. 6. P. 15
6. Sabuoth 1. n. 1ú
7. Sabuoth 2. n. 17
2. S Nassza l.P. 22

19. S.Beltd.2.P. 29

::. . .,
. Il6. fxaulti [ft. Gerg. m~ meleg. 4 32/7 22 327163

Hétfő Antonin Ármin~ ~ 2 óra 4 31i7 23 405 8 O
Kedd Hier. Sz. fer. Mamert. .~ 18 p. d. u.4 29,7 25 4501 9 l
Szerd Pongrác Pongrác Ml" Csendes, 4 2717 26 546 102
Csüt. Bell. Róbert Szervác t~lm"jd esős 4 2T 27 653 III
Pént. Bonifác vt. lo1 Bonifác '-E: idő, 425728 805 115
Szom Salle Ján. th Zsófia ~; később 4 247 30 919 éjjel
J. Kat. ev. H:I valaKJ szeret engem, az en beszedemet megtartja. Jan. XIV,
3-31.-Pro· .ev. Ugyanaz. - Oörög eV.Az ünnep utolsó napján.Ján. 7.1".,27 .sz.-------esv. C.püftk.v $ égiháború. 4 22731 1032 021

II f. püak.-h. $::J) 7 óra 494 21 732 II 42 O44
Kedd Venanc Erik i' p. reggel. 420733 cl. u. 1 03
Szerd Cöl. Kánt. tt Ivó ~ Kellemes 4 19735 1 55 1 22
Csüt. Bernardin Bernát ~ meleg, 4 18 7 35 3 00 1 39
Pént. B. Andrá i' Konstant. ~ némelykor 4 17 7 36 4 04 1 57
Szom Julia sz. vt. -1+ julia ~ menny- 416737 507 217
l. Kat. ev. Jézus tanítványait minden néphez küldi. Máté XXVIII, lll-20. 
rot. ev. Ján. 3, 1-15.- Görög ev. Mindennek elhagyásáról. Máté 10. r., 38. sz.

-.- • S7P Rt V. ( 'z ntta'l :.~ dörgés, 4 157 39610 240
Hétfő Kereszt. seg. Eszter q~: szélcsend. 4 13740 7 10 3 OS
Kedd VI r. Gerg. p. Orbán 'iif 8 óra 38· 4 12 7 42 8 05 3 41
Szerd N érei fülöp Fülöp ifi' p. reg CI 4 II 743 8 56 4 24

I' Béda !fr Változó, 4 10744 940 5 15
Pént. Ágoston pIc l" Emil il. utána 410745,10 18 613
Szom Pazzi Magd. Maxim ,il szép idő, 40974511050 7 17
2. Kat. ev. Példabeszéd a visszautasított vacsoráról. Luk. XIV, ló-24. 
rot. ev. Luk.ló, 19-31. - Oör. ev. Az apostolok meghívásáról. Máté 4. L, 9. sz.

.... !C2.Arki jankalCl N<.nd'liti a lég föl-14 0917 46111 181825
Hétfő Kegy.-o. B. A. Petronell Amelegszik, 4 087 47 11 43 9 36

Szoro/fÜlöp és jaklfülöp 1,;:,ll tavaszi 144517 III éjjel I 820
3. Kat. ev. Amit cslk kérni fogtok az Atyától. Ján. XVI, 23-30. - Prot.

ev. Ugyanaz. -Görög ev. A vakon szü!etettről. János 9. r., 34. sz.
. C ( ~. te Ilj Zsigm -\il időjárás. 4 43 7 12 O 16 9 26

Hétfő Sz. t felL) :~'" Irma .1ft, Q 7 órJ 441714 0471036
Kedd Monika f'I~ flórián .if.. 37 ]J este. 440715 1 15 II 49
Szerd V. Pius p. ~ '" Gotthard.Jf-. Kitisztul, 4387 17 1 40 d. u.
C I ld" ~Ö • ·'d. csü.;: Ms 4 367 17 2 04 2 23
Pént. B. Gizella t Napoleon = reggelek, 4 35 7 19 2 29 3 45
Szom Mih. föa. m. Gizella '1ffiI de nappal 434,720 2 56 5 09

Kat. ev. A Szentlélek és a tanítv~nyok bizonysága. Ján. XV, 26-XVI, 4.
rot. ev. Ugyanaz. - Göröo" ev. En téged dicsőítettelek Jún 17 r 5ó sz.

5
l
9
3
4
2

';;"? és IRóm. kath. és Protestáns (CI Planéták
:;j~i új görög naptár naptár oíllapob.



Időjárás

ta pasztalás sze
J6 idö lesz: Ha a

János bogara igen
lik. Ha az égen a e
fehér felhök szélos
Ha sok barányfelhö
lia a dong6k este
repülnek.

R.ossz idö vagy es
kott lenni: Ha sok
jö elö. Ha a macskák
ják s tiszHtják ma
Ha a tyúkok a p
fiirödnek. Ha a k
füvet rá~nak. Ha a v
doko~ magasra tű

l-én a nap h
15 óra 42 p.;
17 perccel nő,

végéig 4 p. f

(30 nap)

,\ h6 és I Róm. kath. és IProtestáns I I Planéták \ C:) Nap I tlold
11~létai Új görög naptár naptár <c állapota ~elle I,:yug. ~elte Inyugta Hold fényválto

Pl o. p. o. p. o. p. 6. p. JI!' Utolsó n
1-1-

1
K"';'.-ed-d-:-l~p:-a-m:-f:-t1:-v-t:-._....J1,=p-a-m-=,f":"':jJ":"'iu-s7,J-l;,+-s-ze-:-'p--=j-=d-::ő-. 714~0=-7~7:':'4"'::S+I-':é-:-:jj/.;,;,e1+1::-0-':4:::"91~ 2-án 6 Ó

2
1
szerd

l
Erazmus vt. Anna :.= ó 4067 49 O07 d. u. ~:őf~o~é:l;bI;

3,Csüt. Klotild K. Klotild =U ,. r..W. 406750 O30 l 22 idővel örvende
4
l
Ptnt. Jéz.Sz.Szíve t/Kerény mri' Derült. 405751 056 2 42 ~I Újhold

5 SzomlBonifác pk. vt. Bonifác ml' kis eső, 404752 1 25, 405 V 9 óra 43

23. Kat. ev. Példabeszéd az elveszett juhról. Lukács XV. 1-10. - Prot. ev. kor este; verőfél
Luk. 14, 16-24. - Oör.ög ev. Két úrnak nem lehet szolgálni. Máté 6. L, 18. sz ut bb zivataros

pokat hoz.
O ~as; , Norbert Norb.~ majd 4041753 1 58 5 29 ~ Első ne
7 Hétfő Róbert hv. Róbert ~ kitisztul. 4037 54 237 6 51 -..JI 15·én 8 ó
8 Kedd Medárd pk. Medárd 11t <I 9 óra 4 037 54 3 27 8 03 perckor este;
9 Szerd Prim. és f. vt. félix '11'* 43 p. este. 4 03 7 55 4 29 9.01 tás esővel, késő

10 Csüt. Margit kirné Margit tE Igen 403755 541 946 meleg napokka

11 Pént. Barnabás ap.t Barnabás OfE termékeny, 4 03 756 65711020 (t r~l~tfl~r
12 Szom fakund.]ános Klaudius $ szép 4031756 8121047 perckor éjjel;

24. Kat. ev. Jézus Péter hajójában. Lukács V, 1-11. _ Prot. ev. Lukács meleg idő vég
15, 1-10. --' Görög ev. A hfvő századosról. Máté 8. r., 25. sz. bor(lsra változi

,1" . Pád. Antal m. Tób. 'iTt napos 4 027 57 g 26 11 OS
14 Hétfő Nagy Vazul Vazul i' idő. 4027571037 II 26
151Kedd olán Vid f! ~ 8 óra 4 027 58 11 45 11 44
16 Szerd Regisz ferenc Jusztin l' 3 p. este. 4 027 58 d. u. éjjel
17 Csüt. Rainer hv. T6hötöm ~ Zápor, 4 027 59 1 55 O02
18 Pént. Efrém ea. t Arnold n égiháború,4 027 59 2 49 O 21
19 Szom Gyárf. és Pr. Gyárfás ~ utána szép 402800 4 Ol 044

25. Kat. ev. Jézus a haragról és kibékülésrő\ szól. Máté V, 20-24. 
Prot. ev. Lukács '6, 36-42.~ Görög ev. Jézus ördögöt üz ki. Máté 8. L, 28. sz.

• V. 5. Szilvér p. • Ráfael '{I[f. nyári idő. 402800 5 02 1 lÖ
21 Hétfő Gonz. Alajos Alajos 'lit: yú det 4 028 00 6 00 1 42
22 Kedd Ákos Paulina» Derült. 4 ü2 800 652 222
23 Szerd EdiItrud sz. Zoltán JI! 11' ÓTa 4.03801 739 309
24Csüt Ker.sz.Ján.sz.lván ~ p.~jj4L403801 819405
25 Pént. Vilmos hv. t Vilmos III Többnyire 403801 854 5 08
26 Szom János és Pál János, Pál ll! szép idő 4048 Ol 952 616

21'. Kat. ev. A második kenyérszaporítás a pusztában. Márk VIII, 1"':'9. _ Izraelita nar.
Prot. ev. Lukács 5, 1-11. - Görög ev. Jézus a bűnöket megbocsátja. 26. Selal{h.L.3.~

-=~_-;:::-:,..--;--:-....,..,.....,..,.~=-"M;-:-át_é .,....9".,.._r......".,....2:-9._s_z...,..--:-7"7-:-:::-:-::---::-:-:--::---:--::-;--=--:=1 30. Ros IChode
27[ I, László kir.~ László Alkis pásztásl4 048 ül 9481 727 1. lham. R. K
28 Hétfő/Ireneus Arszlán A esővel, 1405/801 10 13

1

8 39 3. S. I(or. 4. P.
2 d z. éter.Pa Péter,Pál:, utána jó 4:0511~011036 953 10. S.I(huk.5.~d P 17. S. Bal. 6
3ülSzer ál emlékez. Pál :: meleg. 4068 Ol 10 59 11 08 18. Templ; elf.



.-Jaka -hava
l~ és I Róm. kath. és IProtestáns \ I PlaIIéták \ ev Nap I Hold Hold fényváltol;ásal.
le,l , új görög naptár naptlir CC éllapota ~elle Inyug, ~elle Inyugta ~ Utolsó negyed

.. :..:,pJ_a'--I-_'-----1-----+--+---- o. p, Ó. p. o' p. o. p... --- l-én L óra 3
süt. Jézus sz. vére Tibold ITi~ ~ 2 on 140.18 01112S d. u perckor délután; jó

. ént. :':iarlós R-At Ottokár '1i'ír ~ th CL u. Ll 07\8 OC 1,1,.55 1 44 meleg időt hoz.
zam Ottó Kornél I'm Szeles, 1408 8 ~O elJel 3 06 Újhold 8-áll

T 5 5 óra 13 perc-
. Kat. ev. Csak a jó tett üdvözít. Máté VII, 15-21. - Prot. ev. Ma e, kor 1eggel i zivata-

2U-2ö. - Görög ev. Jézus két vakot gyógyít meg. Máté 9. r.,33. sz. ros esőket hoz, ké-

do - . Ulrik pk. ~6. Ulrik.~ később 4 087 591 O31 426 sőbb fölmelegszik.
étfő Zakkari Antal I;:nese ,1f'IIl gyönyörű 4 097 59 1 15 5 42 ~ Elsö negyed
edd lzaiás próf. EzajásiHi' szép 409759 209 645 .JI) IS-én 10 óra
zerd Cirill és Met. Cir., Met. 1J", melei! idő. 4 107 59 3 15 7 37 3b perckor ciéle:őtt;

Ini. ~ hoz fokozódó me~

, süt. Erzsébet kir. Teréz ~ (ji 5 óra 4 107 58 4 29 8 17 leget.
I ént. Veronika sz. t Lukrécia ~ 13 p. reggel 411 7 58 5 46 8 47 Holdtölte 23~

zom Amália Amália 'i\1. A hőség 412757 702 9 II án 1 óra 46
perckor délután;

• !Cat. ev. Példabeszéd a hlítIell sáfárróI. luk. XVI, l-9. - Prot. ev. Márk hoz pásztás esőt, a
8, l-9. - Görög ev. Jézus a népet táplálja. Máté 14. rész, 58. szakasz. meleg csökken.

aL-~. I.Pius p.vL f:1.. Lili 'rtf; növekszik, 413756 8 17 932 lír' Utolsó negyed
étFő,Gualb János Izabella i' zivatarok 414755 927 950 u.. 30-án 7 óra

(edd Anaklét p. Jenő i' és esők 4 15755 10 3610 09 47. perckor este;
zerd Bonaventura Eörs n gyakoriak. 41675411 431027 mersekeIt meleg-gel.

Csüt. Henrik cs. Henrik ~ J) 10 óra 417753 d. u. 1048 Időjárás

ént. Karm. R A t Valter ~ 36 p. d. e.4 18752 1 5111 13 tapasztalás szerint.
zam Elek hv. Elek ~ Továbbra 419752 25211 42 JóidótreméJhelni: lia

f---'--------'-----'-:...-.----..!...--.:...--'------'----I napnyugatkor jóidó voll.
9. Kat. ev. Jézus megsiratá a várost és az árusokat kiűzi a templomból. Luk. Ha a csalogányok szor-

IX, 41-47. - Prot. ev. Máté 7, 15-23. - Görög ev. Máté 14. L, 59. sz. ~:~;~sésne;;ee~~~~\;~

K '11 h f . . 20 7 51 51'" l nesen m"gasra felszáll.• arrll v. • ngy. ~ IS 4 :) elJe Haaz esököddéváltozik.

Hétfő Páli sz. Vince Emilia ft> gyönyörű 421 7 50 446 9 19 Jel~~~~~i~át~r~:v~~f.~~:
Kedd Jeromos hv. Illés ~. nyári idő, 422749 5 35 1 04 Ha a kakasok napnyugat

Szerd Praxedes Dániel J!.J' növekvő 423748 6 18 1 57 ~~~o~u~~~~~:f:~: t1:~
Csüt. Mária Magd. Mária M. ,~ meleggel. 4251747 655 258 vizi madarak sokat für-

I
denek.

Pént. Apollin. pk. t Lenke il 1· Ora 4 26 7 45 7 25 4 05
,?zom B. Kinga Krisztina.ifa p. el u. 427744 754 5 16 l-én a nap hossza

15 ó. 54 p.; a hóvé·
,O. Kat. ev. Példabeszéd a farizeus és a vámos imádság-áról. Luk. XVlII, 9-14. géig 57 perccel fogy.
- Prot. tI'. LlIk. 16, I-9. - Görög ev. A holdkóros ifjúról. Máté 17. L, 72. sz.

a- '0. Jakab ap... Jakab.lf.. Déli szél, 428743 8 18 628. Izraelita napíár.
Hétfő Anna asszony Anna : n,éha ki,~ 429742 8 42 7 42 24. S. Pínkh.l.J~liu3
Kedd Pantaleon Olga ;:: zaporeso, 430741 905 857 I. Ab Ros, Klt. 9
Szerd Ince p. Ince :;: majd 432740 93010 14 2. Mat., M. 2. P. to
Csüt. Márta sz. Márta 'fflIVáltOZÓidŐ' 4 33 7 38 958 11 32 lj. S. VebariR.!. 17
Pént Judit vt T' Judit .- f 7.... LI. 347371031 d 10. Jer. p. bOlt 18

• • ,'WT., • ,:;,ra. . u. 16. Voethk. 3. P. 24
Szom Loy. sz. Ign. Oszkar ,. ~ 4 p. estI! 43573611 10 2 1023. S. Ekev 4. P. 31



A h? és I órn. kati}. és IProtestáns I I I c:) Nap I
n~j~i új görög napfáI' naptar (c kelle I~yug. --:k:-.e:-Ite-:..:\-:..:n::....yu--:gt-a

l
6. p. o. p. o. p. Ó. p.

31. Kat. ev. Egy siketnérna lIIe~gyógyítása. Már k VII, 31-37. - Prot. ev. Luk.
19,41-48. - Gör. ev. A királyember számot vet s7olg-(lÍval. Mát~ 18. r., 77. sz.

.. Cll Vas.Péter cl .v.Pét JI'tl Derült, 4 367 34 11 59 325
2 Hétfő Ug. Alfonz Lehel J"1.{\, szép idő, 4 37 7 34 éjjel 432
3 Kedd István er. Hermina 11' később 4 397 32 O59 5 27
4 Szerd Domonkos Domonk. ~ a h6ség 4407 31 207 6 11
~ Csüt. travas B.-A. Oszvald ~ fokozódik. 4427 29 32 6 41
6 Pént. Ur színvált. rBerta 'iTt (~ 1 óra 443'727

1

Ll 38 7 12
7 Szoro Yajetán hv. Ibolya m..37 p. cl. ti. 4 45 726 553 734
32. Kat. ev. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról. Lukftes X, 23-37. 
Prot. ev. Luk. 18.,9-14. - Görög ev. A gazdag ifjúról. Máté 19. 1'.,79. sz.

. ') Cirjék vt. Cf Lász. i'H lís szél, 4 46 7 25 7 06 7 54
9 Hétfő Viann. János Emőd it' tikkasztó 447723 817 8 13

10 Kedd Lőrinc vt. Lőrinc i' meleg idő,4 48 7 21 9 26 8 32
11 SzerdlZsuzsanna Tibor ;fl nagy 450[7 191032 853
12 Csüt. Klára sz. Klára ~ szárazság- 4 51:7 18

1

11 42 9 16
13 Pént. [poly, Kassz. Jpoly ~ gal. 4537 16 d. u. 944
14 Szom Ozséb vt. tt Ozséb c(if. J) 3 óra 4547 14 1 401018

33. Kat. ev. Mária a Ilgjobb részt v~lasztotta. Luk. X, -,8-4~. - Prot. ev.
Márk 7., 31-37. - Görög ev. A gonosz szőlőmívelőkrt31.Máté 21. r., 87. sz.-, 1-... JI. I 12. Jvlár. t.~. 28 p. rcgg.'4 5417 13 23611059

16 Hétfő joakim brahám~' A hőség 14 567 11 3 2811 48
17 Kedd/Jácint hv. Anasztáz~' továbbra 4577 10 4 13 éjjel
18 Szerd Ilona cs. lIona ,~is igen 459708 452 046
19 Csüt. Lajos pk. Huba il!. nagy, utána 5 007 06 5 26 1 50

"kir. Imát! kir• .If-. gyakori 5 027 04 5 55 2 59
21 Szom S. franciska Sámuel $.. záporesők.5 03702 622 412

34. Kat. ev. Jézus a gondviselésben való bizal'Jmra int. Máté VI, 24-33. - Pr. ev.
Luk. 10., 23-37. - G. ev. A menyegzőre hivotlak vonakodása. Máté 22. r., 89. sz.

. ~I . CI . Timót Cn.Meny.Jfo. 1. 504701 b 46 527
23 Hétfő Beniti fülöp farkas - 1. o. éjjel 5 05659 7 10 6 42
24 Kedd Bertalan ap. Bertalan 01< Az idó 5 076 57 7 35 8 01
25 Szerd Lajos kir. Lajos ~ továbbra is 5 08655 8 03 9 19
26 Csüt. Zefirin p. Izsó ~ meleg, 5 106 53 8 35 10 39
27 Pént. ~al. József tQebhard ~ néha 5111651 9131159
28 Szoro Agoston pIc Agoston III'Rlhűvös eső ..5 126 5') 9 57\ d. ll.

35. Kat. ev. A naimi ifjú feltámasztása. Lukács Vll, 11-16. - Prot. ev.
Lukács 17., 11-19. - Görög ev. Ker. [állos haI11áról. MHé 14. r., 57. sz.

tlV 15.KJín.tejV/CI4. Ern. tt' C O 6r 5 13164810 5212 23
30 f-Iétfő Limai Róza Róza it S . éH :.5 15646 11 56 3 21
311Kedd Rajmund Erika t4!f Nyari idő, 5 16644 éjjel 408

~ Első ne
...2J 14·én 3
28 perckor re
erő; záporesők

hítik a nagy f
S:1got.

Utolsó ne
29-én OÓl'

perckor éjjel;
mérséke1t meI
később hűs idő

Időjárás

tapasztalás sze
Kózönségesen j6

mutat: Ha a juhok
estén is vIgan Ult'
nak a mezőn. Ha
mosb esó után a b
éjjel igen hnhognak
szél a napjárás! kóv
változik. lia a h
relm'el sokáig a fal
ken megmarad•

1-én a nap hoss
óra 58 p,; a hú
géig 1 o. 35 p. f

Izraelita napt
30. S. eeh 5 P

Ros Khode
l. Elnl Ros KIJ.
7. S. Soliim 6. P

14. S. Ki Thez
1.,2. P.

21. S. Ki Thoy
3.,4. P.



l-én a nap hossza
13 óra 23 p., a hó vé
géig 1 óra 41 p. fogy.

izraelita naptár.
Szepl.

23. S. Nezavim
5.6. . 4

l. Thisri 5698, 6
2. Ujév 2. napja 7
3. ?:om'ied.-bÖjt 8
6. S. r jeiekl II

10. lom K'ppur 15
13. S. I:aaszinu 18
15. zuldiOth l. n. ~O

l G. Szukkoth 2.n. 21
W. Sabbath 25
21. liosanarabb. 26
22. Sem. azareth 27
2J. Szimkh. th. 28

. Kat. ev. Jézus meggyóg')'ít egy inaszakadtat. Máté IX, l-S. - Prot. ev.
uk. 14., l-Il. - Görög ev. A csodás halforásró!. Luk. 5. r" 17. sz.

Januárvt. 17. Vilh. ~ éjjelek. 5421605 5 12 421
étfő Euszták friderika>OM!· O 5431603 5 35 5 40
edd Máté ap. Máté 2 p. d 545600 6 O~ 659
zerd Móric vL Móric m? Esős. 5 46 5 58 6 36 8 21
süt. Tekla sz. vt. Tekla R )';Z ,d t 547557 '7 13 943
ént. fogolyk. M.i Gellért 11/I"'iI~ Szeles, 548555 75711 02
zom Gellért vt. Kleofás I r te 'mékeny 5 505 53 84 cl. u.

. Kat. ev. Példabeszéd a királyi menyegzőről. l'vláté XXII, 1-14. - Prot. ev.
Máté 22., 34-46. - Görög ev. Az ellenség szerete1éről. Luk. 6. r., 26. S7.

f \ Ctpnan,J.i; ..Juszt.lJt* jó idő. 15515501 9501 lll·
MétfŐ~KOZma és D. Adalbert '1» , () or 5 535 48 10 581 2 06
~edd Vencel kir. Vencel <>{if. J r ~ 554547 éjjel 245
~zerd Mihály főa. IIv ihály 0€8 Hűvös, 5 55 45 O10 3 16
~süt. eromos ea. Jeromos ;~ Iszeles idő,5 561543 1 22 341

told fényváltozásai.
7. Újhold 4-én 11

óra 54 perc
kor éjjeli többnyire
szép, szélcsendes lIa
pokat hoz.

Első negyed
12-én 9 óra

5 I perckor este;
változó, majd esős,

11-~~~-:;-;'"-;-~=:----;--;;-;-7-:-::-:-;-;:;-:---;-;-:-:...,.._--;-:-::;c-;-;:-:::;-;c~~:-;-:::-:;-;:;1hüvös időt hoz.
Holdtölte 20-án
O óra 32 perc

kor délután; ter
mékeny, csendes, ké
sőbb esöt hoz.

Utolsó negyed
27-én 6 óra

43 perckor reggel;
l--------'-----=-----'-----:.--......!--~--.:------'.:--~--'----Iliappali melegg-el,

llIajd borult idővel.

Időjárás

l 1 I 9 4O tap szfaiás szerint.
2 06 10 34 Jó idö k'Jve!i:ezik: J-la

Sze'jJ 5 356 16 2 47 -ll 31; a hómp elején so~ fu'ó,
" csil lag látszik. Ha nem

csendes 537613 322 éjjel esi< harmat. vagy ha mlt
is, hevenyeben felszárad.

napok, 5 376 12 3 54 O42 l-Ia az éjjekk rendkíviil
'It ' 539600 42') 1 53 hidegek, Ha a tejút azva ozo. '" ~ égen igen tisztán látszik.
hűvös 5 406 07 448 "13 J{ossz idö: Ha a ga-

I~_'-----'-_--=----:'--'- --'-~ --'-__"':"'-_-:-_"':""_,:)_I lamhok vízben !ürödnü
és I<ésön repiilnek haza .



27. Beresith
30. Ros Khode

1. Markh.R.K
4. S. Noakh.
ö. Seni böjt
9. Khamisi bÖJ

11. S. L.·Lekha
13. Seni böjt
18. S Vajere
25. S. Kh. Szara

A hó és I O Na/> \ Hold Hold fényvált t és
n;~~i !,elle 'j'!YlIg. ~ie \nYlIgta

--;~-T=--~---i-.-:----+--+------1"':;o::",' !.:.:P.+:::.o,...!:P::..:'~o....!:p::...• .;--.:.:0.:..,..J:,;P'_I • Újhold ai
llPént. lSemig pk. T Malvin 1$1 nap,pal 1558\5401 234\402 Oóra 5
2 Szom Orzőangyalok Petra l;aj, I me!:t 15 5915 381 3 43 4.22 kor délután; ct~- ~ verőfényes, e
40. Kat. ev. A kafarnaumi tisztviselő liának meggyógyitas:l. Ján. IV, 46-S3. hűvös időt h er
Pr. ev. Máté 9,1-8. - GÖr. ev. Az özvegy fiának feltámasztása. Luk. 7. r.,30. sz. ~ Első SÜ

3 Vas. (29. Lis.TeréZTCT9:'fIdg i' meleg. 601536 452 441 .JJ 12-én 4 én
4 Hétfő Assisi ferenc ferenc ~ ~ O óra 6 03 5 34 5 59 5 02 perckor dé O
5 Kedd Placid vt. Aurél if'a 58 p. d. u. 6 03533 7 OG 5 23 többnyire szé
6 Szerd Brunó hv. Brunó """2 l-lűvös, 605531 811 549 hideg idővel. K

-!l 6 Holdtölt 18·
7 Csüt. Rózsafüzér Amália ~ borus idő, 6065 29 9 14 6 17 én 10
8 Pént. Magy. N.-A. t Etelka ~'utána 6 085 27 10 14 6 54 perclcor este.; éj
9 Szom Dénes pk. Dénes fti' verőfényes 610525 II 09 736 neGves, nem
41. Kat. ev. Példabeszed a szívtelen szolgá! ól. /V\áte X VJlI, 23-JS, -- j-rot. deres időt ho el

ev. Máté 22, 1-14. - Görög ev, A magvetőről. Lukács 8. r,. 35, sz. ' sr- Utolsó n z~

-:-10=V-as-.' (21. B. ferenc e20.0ed. 1& szép őszi 6 II 5 23 II 581 8 27 '4.. 27-én . Sl
11 Hétfő Placidia Brigitta fti' idő. 6 125 21 d. li. 923 26 perckor dél él

12 Kedd Miksa Miksa ~ J) 4 óra 6 13 5 19 1 19 10 26 ei~:~!;S ~d~~e~ ZI
13 Szerd Ede kir. Kálmán YJf 47 p. d. u.6 155 17 1.51 11 34 . l
14 Csüt. Kalliszt p. Helén .If.. Szeles, 6 175 15 220 éjjel Időjárás át«
15 Pént. Teréz sz. t Teréz ./fo. nagy eső, 6185 13 246 O 44 tapasztalás s
16 Szom Oál ap. Oál = utána 6 20 5 II 3 11 1 58 H;~'fII< ig~s~eJá

42. Kat. ev. Szabad-e adót fizetni a császárnal(? Maté XX Ll, b-21. ~ szor virágozni k
Prot. ev. Ján. 4, 47-54. - Görö,g ev. A clítsg-azdag és Láz!Ír. Lll k. 16, r .. 83. sz. ~lIab~~~~~ Mii~:~~k

17 Vas. e2'2 A. Marg. C21.Hedv=hűvös az 16211509 336 3 19 vizenyősel" tla a

H , f" L k' L I "á ' rak összeI sovány18 et o u acs ev. u \ács :: idóJ ras. 6225 08 404 432 szent Mihály kór

19 I<edd AIk. Péter Lucius .- f 10 Gr.j 6 245 06 4 34 5 53 eső esik s a szele'lm vaj:(y délnytl~atr

20 Szerd Vendel Iréne rFt?' 1'. 61te1. 6 25 5 04 5 08 7 16 nak. - Kora telre
tla jlUillsban a h

21 CsÜt. Orsolya vt. Orsolya ~ Többnyire 627502 5 51 840 Italmaikat szokott
22 Pént. Kordula sz. t Előd ~ij esős, 6 28 5 00 6 41 9 57 l1lorább összehord

23,Szom Ignác pátr. Gyöngy. ~ ködös, 6 30,4 58 '1 41111 06
43. Kat. ev. Az elüljáró leányának feltámasztasa. Máté lX, Hl-L6. - lJrot.
ev. Máté 18. 23-35. - Görög ev. Az ördögök kiűzése. Luk. 8. r" 38, sz.

21 Vas. MS.Ráfaelfőa. C22. Sal. ft szeles, 631 457 tl 491 d. u.
25 Hétfő Mór pécsi pk. Blanka >#8 nedves 6324551001 045
26 Kedd Dömötör Dömötör <>{{f. idő. 63445411 14 1 18
27 Szerd Szabina vt. Szabina ~ { 2 óra 635452 éjjel 1 46
28 Csüt. Sim.ésJud.ap. Sim., Jud. ~ lö p. d. II 637450 025 208
29 Pént. Nárcisz pk. Zenó il Reggel 6 39)4 48 1 35 2 28
30 Szom Rodr. Alfonz Kolos i' dér, 640447 240 2 59

44. Kat ev. Te vagy·e a zsidók királya? Ján. XVlIl, 33-37. - Prot. ev. Máté
22.. 15-22. - Görög ev. lalrlls h'áll onak feltámasztása. Luk, 8, r., 39. sz.

llVas. jC24. Kr.kiráJYlC23'Jföf.c.r~1 borult, 164114461 3501 307



Őszutó

Hold fényváltozásai.

•
Újhold 3-án
5 6ra 16 perc

kor reggel; enl he
napokat, reggel kö
döt, zord, hideg
éjjeleket hoz.

~ Első negyed
-J ll-én 10 6ra
33 perckor délelőtt;

gyakori esővel, szél
lel és köddel.

Holdtölte 18-
:...' án 9 6ra 10

perckor délelőtt ;
többnyire zord, bo
rult időt, éjjel fagyot
hoz.

Utolsó negyed
25-én 1 óra 4

perckor éjjel; a
idő többnyire mér
sékelt hideg.

Időjárás

tapasztalás szerint.
Hosszú és kemény tél

kövelkezik : Hl Július
luguSZlusnál melegebb.
október hideg s annak
másik felén délnyugatról
keletkezett vihlrok vol
tak. Ha a madauk összel
kövérek. Ha sok komló
ma kk és keménymagtí
gyiimö!cs termett. Hl no
vember hó száraz és nelll
fagyos.

(30 nap)

és I Róm. kath. és IProtestáns 1«.;\
j~i új görö~ naptár naptár \

3 ,. rA " (IMarianna~1 őszi 6 4214 44 4 551 3 28
edd Halottak n. Achill :n időjárás. 6 44

1
4 42 6 00 3 52

erd I-Iubert pk. IGYŐZŐ ~ ~ 5 óra 6464 40 7 04 4 19
süt. Bor. Károly Károly cf,f. 16 p. regg.\6 48439 8 04 452
ént. Imre hercegt Imre ~. Kellemet- 649438 901 533
om Lénárd hv. ILénárd ~ len szeles/16 504371 953 621

I
Kath. ev. Példaceszéd a konkolyról. Máté XIlI, 24-30. - Prot. ev. Máté

18-26. - Görög ev. Az irgalmas szamaritánusról. Lukács 10. r., 53. sz.

as. C',,5 Eng. pk. t.4..Rezső Itt esős, 652435 10 37 7 15
étfő Gottfried Gottfried a később 65443411 17 8 15
edd Tivadar vt. Tivadar ll.1 enyhül az 6 554 32 11 50 9 1g
zerd Avell. Andrá!; Luther ~l\ idő. 657431 d. u. 1027
süt. Márton pk. tv\árton A OJ 10 óra 658429 04611 37
ént. Márton p. I Jónás .ifo-.33 p. d. e. 6 594 29 1 11 éjjel
zom K. sz. Szan. Szaniszló ~ Szeles, 7 004 28 1 35· O50
• Kath. ev. Példabeszéd a mustármagról. Máté XIII, 31-35. - Prot. ev.
'té 24, 15-18. - Görög ev. Az esztelen gazdagrói. Lukács 12. L, 66. sz.

'Z Jozafátvt. c~·5.Klem:i naponta 702426 201 204
étfő Nagy Albert Lipót ~ esőzés, 704425 229 3 22
edd Odön pIc Ottmár 'fFf. mérsékelt 7 054 23 3 01 4 43
zerd Cs. Gergely J::Iortense rIf'I hideg. 707422 338 607
süt. Pét.és Pál baz. Odön ~. 9 óra 7 09421 4 26 7 30
ént. Erzséb. assz. -!. Erzsébet tk 10. e 710421 524 845
zam Val. sz. félix Jolán tk ödös, 7 11 4 20 6 31 949
. Kat. ev. A végpusztulás előjele. Máté XXIV, 15-35. - Prot. ev. Máté 25,
-46. - GÖr. ev. A 18 éve beteg asszony meggyógyítása. Luk. 13. r., 71. sz.

• lY..sz.M.bem e' .Oliv. OE többnyire 712419 74110 39
étfó Cecilia vt. Cecilia ~ hűvös, 714418 85911 18 ------,
edd Kelemen pk. Kelemen $ később 7 154 1710 1411 4~ l-én a nap hossza

l:' d J. E 16 11 6 d 10 6ra 2 p.; a h6 vé-azer Ker. anos mma m. enyhe. 7 174 2. u. géig l 6.16 p. fogy.
Csül. Katalin vt. Katalin iA? { 1 g-l'a 7 184 15 éjjel O34
Pént. ~er.sz. Jánost Milos ~ 4 . 'i~l 7204 14 O35 O 53 Izraelita naptár.
Szom E. sz. Mária Virgil it' oru t, 7204 14 1 42 l 12 Nov.

30. Ros Khodes 4
8. Kath. ev. A világ vége. Lukács XXI, 25-33. - Prot. ev. Máté 21, 1-9. 1. Kiszlev R.Kh. ~

- GÖr. ev. Nehéz a gazdagnak üdvözülnie. Lukács, Hl. r., ül. sz. 2. S. Toldoth 6

B
I. Pign. hy. ~l. Stef. ~ később· 7214131248 1 33 9. S. Vajeze 13

Hétfő Szaturnin Noé - hideg 7 234 13 3 46 1 55 16. S. Vajislakh 20
Ini 23. S. Vajesev 21,

Kedd András ap. András ~ esős idő, 7244 12 455 221 25. Khan. kezdet 29



Téle

l-én a nap
8 óra 46 p.;
19 percce!

azután 3 p.

Időjárás

tapasztalás
I-1R december

végén s egész j
langy idő van, a
eius végéig ella
!<arác,onyig sz
nul hideg van,
szolwt! engedn!.
december kora l
jó esztendől j'
lia összel sok k"
solt hava! lehet v

Izraelita nal

30. S.Mike7 RI
1. Tebeth Rli
2. SzotlJ. ](112
7. S. Vajigas

10. Jer. o. bi
14. S. Vajekhi
19. Sobebim b
21. S, Semoth

. Pelágia -JE KomorI 7434 11 634· 9 12
20 Hétfő Timót vt. OiS hózivatar 7 444 11 '7 52 9 47
21 Kedd Tamás ap. $ várható. 744412 90810 15
22 Szerd Zenó vt. Zenó !it 1 l l t '7454 12 10 21 10 38
23 Csüt. Viktó ia Viktória i'" Zord idő. 7454 13 II 30 10 59
24 Pént. Ádám.Éva ' ÁdámÉva i' 3 óra 746413 éjjel 11 19

'Bm ' r n'" p. d. u.7 46414 04311 39
52. Kat. ev. Simeon jövenpölése. Ltlkács II, 33-40. - Prot. ev. Máié 23,
34-3!. - Görög ev. Az Ur angyala megjelenék Józsefnck. Máté 2. L, 4. sz.

- ". IC • v.l Vt.' • stv .v~fi Éjjel fagy, '7 47'4 1411 491 d. u.
27 Hétfő János apost. János I~~ nappal 747415 2 48 O26
28 [(edd Aprószentek Kamilla qij2 hideg idő, 747416' 3'"50, 055
29 Szerd Tamás pIc. Dávid c{gf. később 7474 17 449

1

1 30
30 Csül. Dávid Zoárd /il' beáll a 7 484 17 5 44 2 13
31 Pént. Szilveszter p. l Szi1veszl. J&- havazás. 7 4814 18 6 331 3 03

A hó és II R' m kath. és IProtest 'llS I I Planéták I 8 Nap -' ~tiold
n~~j~i új görög naptár naptár ce állapota ~(~!~e IóY':f.l...r;{~,;...:..,n':-'t,l1-'f,~-al Hold fényvál

1\SZerd/Elegy pk. IElza IC&~I változó 17264 12 5571252 t' gj~~;t
2 CSÜt./Bibiana vt. Aurélia I~'~ hideg. ? 271~1111 655 33( kor éjjel; !J
3/Pént. Xav. sz. fer. iiülivia h"I@l1óraI72814111 7 49, 416 esőt, ész1ki
4 Szom Borbála vt. jBorbála ifi' II p. éjjel. 7304 101 835\ 50_ és utána ha

49. Kat. ev. Ker. Sz. János kérdése a fop.'sáp:ból. Máté Xl, 2-10. _ Prot. ~ ~l~őpeg]
á

- ~ ....!f) enLoral
ev. Luk cs 21, 25-36. - GÖr. ev. A tiz bélpoklosról. Lukács 17. r., 85.' ~. kor éjjel; zin:

y. .Szabb. ap.I .Vilma il. Télies '7314 10 9 16 607 napokat, fagy
6 Hétfő Miklós pk. Miklós ~ idő, 7 334 09 9 52 7 10 leket és havaz
7 Kedd Ambrus pk. Ambrus ;J; később 73440910 23 8 16 Iioldtö!

d Szepl""t. og. Mária Ji'\, esőre for- 735409 10 50 924 én 7
9 Csüt. four. sz. Péter Natália lA dul, utána 736(109 II 15 10 34 l~~~~~~;a~~te ~

10 Pént. Melkiades p. t Judit = hideg. 7 37
1

4 09 II 38 11 45 Illény hidege
11 Szom Damáz p. Árpád =1 J) 2 óra 7 38409 d. u. éjjel Utolsó

50. Kat. ev. Ker. Sz. János kilétét tudakolják. János l, lY-28. - Prot. ev. 24-én
Máté 11,2-10. - GÖr. ev. Egy ember nagy vacsorát szerZ!'. Luk. 14. r., 76. sz. 2) perckor ct

többnyire ha
• .Oltilia sz. • Oabr. ~ 12 p. éjjel. 7 39409 O 27 059 hideg téli id~

13 Hétfő Luca sz. Luca 'rFf: Többnyire 7 394 09 O56 2 16
14 Kedd Nikáz pk. Szilárdka ,JiIf,'I fagyos, 7 404 09 1 29 3 35
15 Szerd Valér Kánt. I Johanna lI"f.l hideg, 7404 10 2 10 458
16 Csüt. Etelka cs. Albina ~ zimankós. 741410 302 6 1í
17 Pént. Lázár Lázár Ml - 7 ra 7 424 10 4 04 7 27
18 Szom Orácián tt Auguszta Mt' p. este '7 434 10 5 17 8 26

51. Kath. ev. l(er. Sz. János fellépése. Luk. III, 1-6. - Prot. ev. Ján. J, 19-28.
Görög ev. Jézus Krisztusnak nernzetségkönyve. Máté 1. 1',,1. sz.



Száze ztendó

Előljáró beszéd.
öszöntlek világnak Te legárvább népe,
vnek fordulóját ím megint megérve !
siIlagokból nézve tudom a jövendőt,

elmondom, hogyan várd ezt az új
esztendőt!

Tél.

IJobb sors köszönt reánk, sok bajunk
I nak vége,
~zép telekben van a szebb tavasz

reménye.
Hótakarón csillog téli nap sugára,
Őszi vetésünknek válik ez javára.
Nem lesz hosszú a tél, nagyon figyelj

rája,
S készülj idejében tavaszi munkára.

Tavasz.

Időt-leső évszak minden magyar tavasz,
Erre a tavaszra se akad majd panasz,
Eső meg napsugár idén is lesz bőven,

Ahogy elég volt az elmult esztendőben
Mindegyik riapodat imádsággal kezd-
" jed,
O nem hagy el Téged, ad majd munka-

kedvet.

jövendón10ndó!

Nyár.

Igyekvő gazdának jó lesz aratása,
S följebb is megy majd a term 'nyek

nek ára.
A gabona mellett gyLimö!cs is lesz

bőven,

Ránk tekint az Úr is az új esztendő

ben.
Bármily verejtékes a gazda munkája,
Méltó jutalom rá az Isten áldása.

Ősz.

Szelíd őszi napfény édes szőlIőt érlel,
Tele lesz a szívünk új hittel, remény-

nyel.
Jó lesz a magyar bor, híre eljut messze,
Bizva mel1etünk ki dolgozni a hegyre.
Idejében végezd el mindenik munkát,
Hogy boldogan élvezd majd annak

jutalmát.

Utóhang.

Ilyen jó jóslással búcsúzom magyarom,
Ne hagyj a földedből semmit se par

lagon.
Dolgozz szorgalmasan, rendületlen hit

tel.
Aki segít magán, segíti az Isten.



Névnapok jegyzéke betúren ben.

Ábel január 2.
Ábrahám márc. 20, jún. 15,

f.dá~l<~e~~mber 24.
Adél december 24.
Adelheid december 20.
Adulf febr. II ,máj. ll, jún. t7.
Adorján március 4.
Ágnes január 21, március IS,

április 20.
Ágola lebruár 5.
Ágoston maj. 28, aug. 3, 28.
Ákos június 22.
Aladár február 15, június 29.
Alajos lúnius 21.
Albert április 7 és 23.
Alfonz aug. 2, okt. 30.
Alfréd július 19, november 14.
Amália júl. 10, okt. 7, nOv. 20.
Ambrus december 7 és 20.
Anasztáz április 15, dec. 25.
András február 4, május 15,

november 10 és 30.
Anna febr. 19, jún. 2, júl. 26.
Antal január 171 f.ebruár l?,

május tO, Jumus 13, IU
lius 28, szeptember 2.

Antónia április 19, június 13.
Aranka december 2.
Ármin április 7, december 28.
Arnold július 18, december l.
Áron április 16.
Árpád Január 5.
Artúr január 7.
Attil a márci us 10.
Auguszta március 29.
Aurél június 15.

BaJázs február 3.
Barnabás június ll.
Bálint janllár 7, február 14.
Béla ápriIls 23.
Benedek március 21.
Benjámin március 31.
Benö március 31.
Bernardin május 20.
Berta július 23.
Bernát május 20, augusztus

21, június 16, július 15.
Bertalan augusztus 24.
Blanka augnsztus 10.
Bódl)~ január 14, május 30,

J·ul. 29, okt. 24, nov.20.
Bol izsár január 6.
Bonifác májos 14, június 5.
Bonaventura július 14.
Borbála december 4.

Carolina június 14, nov. 4.
Cecilia június 3, október 21,

november 22.
Ciprián szeptember 14 és 26.

Dániel február 16, július 21,
november 23.

Dávid december 29.
Dénes április 6, október 9,

november 27, decemb. 26.
Demeter október 26, nov. 7.
Dezső február I l, május 23,

november 15, decemb. 18.
Domonkos aug. 4, október 14,

december 20.
Dorottya február 6, Június 5,

ozeptember O.
Dömötör április 9, okt. 26.
Döme szeptember 27.

Edmund november 16.
Eduárd március 18, május 27,

október 13.
Elek február ll, lúliu! 17.
Elemér november I.
Emánuel március 26.
f:lIa február ID, március 24.
f:milia április 5, november 21.
Emil ápr. 5, máj. 28, nov. 21.
fmma április 19, június 29,

Izeptember 22.

Ernó január 12.
Erzsébel július S, november

19, december 5.
Ervin aUl!llsztus 25 és 2).
Esz{er május 24.
!;:telka február 5, decemb. 16.
E\'a december 24.

Fabián január 20.
Farkas szept. 1, október 31.
Fanni március 9, augusztus

20, oldóber 4.'
Félix január 14, május 21,

november 20.
Ferdinánd május 30.
ferenc január 29, április 2,

június 16, október 4 éi 10,
december 3.

fl6ra július 29, november 2·1.
franciska márciu. 9.
frigyes március 6, július 18.
Fülöp május I és 26, aug. 23.

Gabriella február 10:
Gábor március 24, április 7,

november 2.
Gáspár január 6, auguszt. 27.
Gellért szeptember 24.
Genovéva január 3.
Gergely március 12, május 9

és 25, november 17.
Gertrud március 17.
Géza február 25, novemb. 23.
Gizella május 7.
Guidó március 30, szept. 12.
Guc,l.táv április 22, aug. 2.
Gyárfás junius 19.
György április 24, május 5,

december S.
Győző február 28.
Gyula április 12, május 27.

Hajnalka július 19.
Hedvig október 17.
Helén augusztus 18.
Henrielle március 16.
Henrik január 16, július 12.
Hermann áprilís 7.
Hermin április 13.
Hilda november 18.
I-lildegard szeptember 17.
Hubert március 20, nov. 3.
Hug6 április l.

Ida szeptember 4, novemb, 3.
I1ka november 3.
Ignác február l, júlíus 31,

december 15.
Illés július 20, augusztua 9.
Ilona május 22, augusztus 18,

november 3.
Imre november 5.
Ince július 28.
Ipoly augusztus 13.
Irma március 26.
Irén március 25, ápr. 5 és 28,

május 17, december 15.
István augusztns 3 és 20,

szeplemb. 2, novemb. 23,
deccmber 26.

Iván június 24.
Izabella január 4.
Izidor április 4, május 15.
Izsák majus 15, december 20.

Jácint júlíus 16, ·szept. II~
Jakab május I, július 25.
lanka május 6.
János jan. 27, febr. 8, márc. 8

és 30, május 6, 16 és 21,
június 12 és 24, július 12,
aug. 29, okt6ber 20 és 23.
nov. 24, december 27.

Jenő július 13, november 17.
Jolán nuvpmber 18.
Jónás november 12.
fózsef február 4, március 17

és 19, május 8, június 20,
• J aug. 27, s~eptember 18.

udit júlins 30, december ID.
Júlia február 16, május 22,

június 19.
Julianna február 16.
Julián január 9.

Kajetán au~usztus 7.
Kamil!a júli"s 27.
Karolina jún. 14, nOV. 4.
Kamil július 18.
Kálmán október 13.
Károly január 28, március 2,

november 4.
Katalin február 13, április 30,

november 25, decemb. 6.
Kázmér márc. 4 és 22, ápril 16.
Kelemen január 23, nov. 23.
Keresztély' május 12-
Kili t ápn I is 26.
Klára an~u5ztus 12 és 18.
Klotild junius 13.
I<olozs november 8.
Konrád február 19, nov. 26.
Kornélia március 31.
Kristóf március IS, július 25.
Krisztina júl. 24, aug. 5.

Lajos augusztus 19 és 25.
L:\szló június 27.
Laura április II, június 2S.
Lázár december 17.
Leó április ll, június 28.
Lénárd november 6.
Lipót nove,nber 15.
Livia február 12.
Loránt augusztus 10.
Lőrinc aul" 10, szept. 5.
Luj.. június 9 és 21.
Lukács október 18•.
Lukrécia június 7.
Lydia augusztus 3.

Man6 március 26.
Malvina október 7.
Magdolna júl. 22, aug. 3.
Marcel jan. 16, jún. 17 és IS.
Margit február 26. június 10,

július 13.
Matild március 14.
Mária.>zeptember, Kisasszony

utáni első vasárnap.
Márk április 25, június 18,

okt6ber 17.
Márta július 27 és 29.
Márton november 11 és 12.
Máté szeptember 21.
Mátyás február 24, aug.21.
Mária április 9, július 22,

auguszlns 5.
Medárd június 8.
Melánia január 7.
Menyhért január 6.
Mihály majus 8, szept. 29.
Miklós márc. 23, szepl. 10

és 29, december 6.
Miksa okt6ber 12.
M6r január IS, február 21.
Mórk február 21, szept. 13.
M6zes szeptember 4.

Napoleon augusztus 15.
Natália december I.
Nándor május 30, okt6ber 19.
Nárcisz október 29.
Nesztor febru~r 26.
Norbert júnins 6.

Oktávia március 22.
Olga június 21.
Orbán május 25.
Orsolya október 21.
Oszkár december I.
Ottó márc. 23, nov. IS.
Oltilia december 13.

§ltOkár nOvemoer 4.
rzsí, lásd Erzsébet.
dön november 16.

ÖZS~b márcins 5, augusztus
14, december 16.

Paula j~nuár 26, má
Pál január J5 és 25,

7, jtinius 26 és J
Petronella május 31.
Péter-PaJ ItiIliIts 29.
Péter január 31, feb

április 16 és 29, m
aug usztus J, októ
december 5.

Pius májlts 5, július I
Piroska január 18.
Pongrác február l, m-

Rafael október 24.
Rachel jtilius l\.
Rebeka március 9, au
Regina szeptember 7.
Remil' oktober I.
Rezsi> április 17.
Richárd Íebruár 7, áp
Róbert április 22, jú
Rókus augusztus 16.
Róza auguszhts 30.
Rozália szeptember 4.
Rózsa március 8.
Rudolf április 17.
Rupert március 27.

Salamon lebr.8, oldó
Sámson jtilius 28.
Samu atl'7uszlus 26.
Sándor február 26, márci

és 18, május 3.
Sára január 19.
Sarolta jtilius 5.
Sebestyen jait. 20, dec.
Serena június 28.
Simon jalluár 5, febru6

október 28.
Sixtus március 28.
Szaniszló május 7, nov.
Sze\-ér február 21.
Szidónia jtinius 23.
Szigfrid február 15.
Szilárd március ll.
Szilveszter december 31.
SyIvia november 3.

Tamás március 7, szepL
és 22, december 21

Terézia október 15.
TerézI<e október 3.
Tekla szeptember 23.
Teodóra áp'rilis 30.
Tibor ápnlis 14.
Titusz január 4.
Tivadar április 20, nove

9, szeptember 19.
Tóbiás január 13, szep
Tódor február 6, nov.

Ubald május 16.
Ulrik július 4.

Valér január 29, dec. I
Vazul június 14, márc.
Vendeloldóher 20.
Ve'lcel szeptember 28.
Veronika január 13, febr

július 9.
Viktor febntár 26, júliu
Vi któria december 23.
Vilma október 25.
Vilmos január 10, ápril

máj us 28, jún íus 25.
Vince január 12, áprili

május 24, július 19.

Wladimir július 24.
Wolfram március 20.

Xavér december 3.
Xenia január 12.

Zakariás március 15, szept
Zoltán március 8.
Zsigmond május 2.
Zsófia május 15.
Zsuzsánna febr. 19, aUl:

J tus U•



Gazdasági teendők egész éven át.
ÖS8zeátlitot.ta: Kovács Jánosné Münnich Mária.

január havi gazdasági teendők:

Otthon. Vessünk számot, előző évi
gazdálkodásunkrój, vizsgáljuk meg,
'vajjon nem követtünk-e el olyan hibát,
amelynek jövőbeli kiküszöbölése cél
irányos. Gondoskodjunk magtárunk
tisztántartásáról és szellőztetéséről. Az
eladásra szánt gabonanemüeket rostál
juk meg. Hozzáfoghatunk a vetőmag

tisztitásához is. Gazdasági szerszá
mainkat vizsgáljuk át, a hibásakat ja.
vItsuk ki, lyukas zsákainkat foltozzuk.

Házi állataink körül. Az istálókat
tartsuk tisztán, naponta szellőztessük ,
Jószágainkat, szép idő esetén hajtsuk
ki néhány órára a szabad levegőre.
Vemhes tehenünket ne csak szálas, ha
nem gumós takarmányokkal is eteBsük.
Állatainkat ne itassuk túl hideg vizzel,
mert így könnyen megbetegszenek. A
baromfiakkal tojásképzés céljából etes
sUnk zöldségfélét, herelísztet, húslisz
tet, korpa vagy darával kevert burgo
nyát is.

Méhesben. Kisérjük figyelemmel,'
vajjon méhesilnk közelében nem fész
kelnek-e egerek, ha igen állítsunk fel
~sapdát. Vizsgáljuk meg a méhek

eleségkészletét, amennyib en hiányt
szenvednek, póilásúl adjunk nekik cuk
r?t vagy mézet:. H~zzákezdhetünk a ré~!
hIbás kasok klJavllásához, esetleg UI
kaptárak épitéséhez is.

Mezőn. Ha jó út van, hordjuk ki a
trágyát a szántóföldre. Velésünket néz
zUk. meg, ha jégkéreg fedi, töressük
azt fel áll atok ráhajtásával, nehogy
megpáljék,

Oyümölcsösben. Tisztítsuk meg a
fákat a száraz gallyaktól, a talált her
nyófészkeket szedjük le és mindjárt
égessük el. A fák törzsén levő sebeket
kenjük be tapasszal.

Kertben. Trágyázzuk meg vetemé
nyes földünket. Megkezdhetjük a me
legágyak készitését. Gondoskodjunk
idejében vetömagvak megrendeléséröl.
Szedjük rendbe kerti szerszámainkat.

Pincében. Az új borokat fejtsük le.
Az uj hordókat tisz1ítsuk, majd kénez
zük Ici. Erős hideg esetén a pince nyí
lásait tömjük be, de ne feledkezzünk
el, az időnkénti szellőztetésről.

február havi gazdasági teendők:

Otthon. Folytassuk a vetőmag tisz
iitást. Kezdjük meg tengeri ké5z1etunk
lemorzsolását. A csöves kukoricát for
gassak meg. A szükséges új gépeket,
gépalkatrészeket rendel jük meg.

Házi állatok körül. Tenyészállata-

inkat bőségesen takarmányozzuk. Iga
vonóállataink megfelelő abrakolásáról
se feledkezzünk meg, mert csak igy
bírják a tavasszal meginduló munkákat.
Az istállót naponkét szellózte~sük. ál·
Jatainkat gyakran almozzuk. Kotlóink
el Ultetését megkezdhetjUk..

%
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Méhesben. Melegebb időben a
méheket engedjük ki. Gondoskodjunk
a kasok tisztántartásáról s a gyenge
családok etetéséről.

Mezőn. Folytassuk a trágya kihor
dást. Az olvadás következtében elön
tött földekről, vezessük le a vizet. Ked·
vező idő esetén a vetés megkezdhető.

Elöször zabot vessünk, mert ez kiván
legtöbb nedvességet a csírázáshoz.

Oyümölcsösben. Folytassuk a fák
tisztogatását, oltóágak szedését. A fák
környékét ássuk fel és trágyázzuk meg.

Szép idő esetén megkezdhetjük a~

oltást.
Kertben. Készítsünk melegágyat és

vessünk bele salátát, uborkát, hónapos
retket, petrezselymet. A szabadban te
lelő növények ről a hó végén már le
vehetjük a takarót.

Szőlőben. Ha jók az utak, folytas
suk a trágyahordást, enyhe idő esetéD
a nyitást megkezdhet jük.

Pincében. A pince általános tisztán
tartása mellett, gondoskodjunk a hor
dók kénezéséröl és a borok felt1lltöge
téséröl.

Március havi gazdaság'i teendők:

Otthon. A vetőmag rostálását, ga
bonakészletunk forgatását, a tengeri
morzsolást folytatj uk. Kifogyott liszt
készletiinket, őrletéssel pótoljuk.

Házi állataink körűl. Igásállatain
kat takarmányozzuk megfelelően. Lova
inkat ellés után, legalább három hétig
ne fogjuk be erősebb munkára. A még
le nem ellett kancákat jártassuk meg
naponta. Ügyeljünk a borjas fejőste.
hénre, etessiik gyakran szárított répa
szelettel. A malacokat gya~ran enged
jük ki a szabad levegőre, Ülő libákat
a hó elején, pulykákat ellenben csak
a hó végén ü!tessük el.

Méhesben. Kedvező idő esetén ki
lehet bocsátani a méheket. Az anyátlan
kasokat távolitsuk el. A gyenge kaso
kat továbbra ís etetni kell. Ha jó idő

után, tartós hideg következik, takarjuk
be a kaptárakat.
Mezőn. Vetésekröl az álló vizet ve-

zessük le. A tavaszi szántást megkezd
jük és mielőbb elvetjük a tavaszi bú
zát, zabot, árpát, nehogy száraz tavasz
esetén, a nedvesség elpárologjon a
földből. Az erősen fejlett vetést legel
tessük]

OyÜmölcsösben. Megkezdjük a gyü.
mölcsfák ültetését; ügyeljünk, hogya
fák megfelelő távolságra kerüljenek
egymástól. Abarackfák visszametsz
hetők. Az ~setleg megmaradt hernyó
fészkeket sürgősen irtsuk ki.

Kertben. Szabadban vethetünk: pet
rezselymet, sóskát, salátát, borsót, ret
Ilet, hagymafajtákat. Jó idő esetén a
téli takaró alatt levő növények takaróit
vegyük le.
Szőlőben. Nyitást, metszést foly tat

juk.
Pincében. A még le nem fejtett bo

rokat lefejtjük, a hordókat utána töl·
tögetjUk.

Aprilis havi gazdasági teendők:

Otthon. Forgas8uk gabonakészletün
ket, nehogy beleessen a zsizsik. A tél
folyamán megrongált épületeket javít
suk ki. Ilyenkor esedékes akut tiszti
tása is Rendeljük meg a permetezés
hez sziikséges rézgálicot.

Háziállataink körül. Fel nem há
gatott kancáinkat vigyük mén. folyató
tehenünket pedig bocsássuk bika alá.

Gondoskodjunk az állatok fokozott
takarmányozásáról.

Méhesben. Kedvezőtlen időjárás ese
tén, etessük méheinkel. E hóban vatt
ideje a mUrajkészitésnek.
Mezőn. Vessük el a répát, kukori·

cát, végül a burgonyát. Nedves tavasz
esetén a buza és lucernaföldet boro
nál juk meg. A buza vetéseket legel
tessük.



Oyiimölcsösben. A fagy által szen
vedett ágakat, visszanyessük. Ha a
fákon, tul sok a virágbimbó, egy ré
szüket csipjük Je. Szárazság esetén
öntözzUk gyümölcsfáinkat.

Kertben. Enyhe időben, illte,sük ki
a melegágyi növényeket, szárazságban
gyakran locsoljunk.
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Szőlőben. Megkezdjilk a vesszők

Oltetését. Akarózással egyidejUleg a
kötözést is végezzük el. Kapáljuk meg
szőlőnkel.

Pincében. Gondoskodjunk uj hor
dók beszerzéséről. Az uj horokat má
sodszor fejtsilk le.

Május havi gazdasági teendők:

Otthon. A magtárt, padlásokat tisz
togassuk, szellőztessük ki. Gondos
kodjunk zSákkészletünk felfrissitéséről.

Házi állataink körül. A februári
csikók elválasztandók. Elválasztáskor
az anyának csak szénát és vizet, a csi
kónak pedig dara vagy korpából ké
szült hig keveréket adjunk. Ne feled
kezzünk meg a csikók naponkénti jár·
tatásáról. Tehenünkkel - ha kijár a
csordával - otthon, száraz takarmányt
etessünk.

Méhesben. A rajzáshoz szükséges
kaptárakat, tartsuk készenlétben. Raj
zásnál legyünk éberek. A tavaszi hor
dást pergessük ki.
Mezőn. Árpa, burgonya, kender, len,

köles vetését fejezzük be. A kapás
növények első kapálását elvégezzük.

Oyfimölcsösben. Szárazság esetén,
gyümölcsfáink töve körül, hintsünk
szalmát, hogya föld nedvességének
párolgását csökkentsük. Fordítsunk
nagy gondot a cserebogarak irtására.

Kertben. ügyeljünk a veteménves
gyomlálására, öntözésére. Vethetünk
még uborkát, tököt, borsót, dinnyét,
késői burgonyát. Amelegágyból ültes
sünk ki mindent a szabadba.

Szőlőben. E hónap teendői, a ka
pálás és karózás mellett, a permetezés.
A tavaszi fagy erejét, füstöléssel csök
kenthetjük.

Pincében. Folytassuk a borok lefej-
tését, feltöltőgetésél. Szellőztessük

gyakran a pincénket.

Junius havi gazdasági teendők:

Otthon. Gazdasági gépeinket vizs
gáljuk át, a hibákat javiltassuk meg.

Házi állataink körül. Lovainkkal
etessUnk zöldféléket ; etetés után azon
ban pihentessük öket. Meleg időben

ne hajtsunk tul gyorsan. Csordára ki
járó tehenünket, kibocsátás előtt min
dig itassuk meg Kotlókat ne igen ül
tessünk már.

Méhesben. A k;1ptárak közelében,
lapos tálcákon, tartsunk állandóan vi
zet, méheink számára. Folytassuk a
pergetést.

Mezőn. A széna betak.>.ritása után
elérkezik a repce, majd a buza aratá
sának ideje. Az aratást akkor kell meg
kezdeni, mikor a buza általánosságban

zsendülésnek indult, ilymódon a teljes
beéréskor már befejezzük munkánkat
és pergés veszteséget nem szenvedünk.
Tengerit, krumplit, megkapáljuk.

Oyümölcsösben. Gyümölcsfáink kö
ré - száraz időben - tányért formá·
lunk és ezt naponként töltsük tele viz
zel. A beérett gyümölcsöket óvatosan
szedjük és szállitsuk piacra, nehogy
megtörődve veszitsen értékébőI.

Kertben Szárazságban minden este
öntözzük meg veteményesünket. A me
legágyak fedőlapjait véglegesen távo
litsuk el. Gyakran gyomláljunk, a meg
cserepesedett földet pedig kapálással
lazitsuk fel. Téli retek, saláta vetésé
nek most van az ideje.
Szőlőben, Elvirágzás után a termö-

2"
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hajtásokat, visszarnetszük. Kötözés
után hozzálátunk a permetezéshez,
majd kapáláshoz.

Pincében. Nagy meleg esetén a pin
cét éjjel szellőztessük. Gondoskodjunk
hordókészletünk felujitásáról.

Július havi gazdasági teendők:

Otthon. Ha a multban elmulasztot
tuk volna, most takaritsuk ki magtá
runkat. A belalcaritandó gabona szá
mára készítsünk helyet.

Házi ál1ataink körül. Erősen igény
be vett lovainkat, jól takarmányozzuk,
munka vegeztével, esténként usztas
suk meg a Körösben. Az először fo
lyatandó üszőket bocsássuk bika alá.
Sertéseinket bugattassuk fel. A barom
fiakat hajtsuk ki a tarlóra, ho~y az eI
hullottgabona szemeket felszedegessék.

Méhesben. Óvjuk méheinket minden
zavaró körülménytől. hogy nyugodtan
folytathassák mézgyüjtő munkájukat.
Itató vizüket napjában többször cse
réljük.
Mezőn. Ha nincs közeli cséplésre

kilátás, keresztne rakott buzánkat,
hordjuk asztagokba, egy-egy asztagra
150-300 keresztet számítva. A tarlót

sürgősen ugaroljuk fel. A repce földet
előkészitsük vetésre, a tengerit meg
kapáljuk, megritkit juk.

Oyümölc8ösben. Nem értékesíthető

gyümö!csünket befőzve vagyaszalva
tegyük el télire. Gondoskodjunk, kelIó
mennyiségü lekvár főzéséről is. Irtsuk
a darazsakat.

Kertben. A beérett veleménymag
vakat gyüjtsük össze, tisztítsuk meg,
megfelelően osztályozva tegyük el.
Szabad időben szedjünk értékesilhető

gyógynövényeket.
Szőlőben. E hóra esik a harmadik

kapálás ideje, ezáltal a cserepes földet
meglazitjuk s azt a szólő tövére huzva,
csökkenI jük a nedvesség elpárolgását.

Pincében. Ha a pince tul meleg,
gyakori locsoJgatássaJ csökkenthetjük
hómérsékletét. Folytassuk a hordók
tisztitását, javítását, kénezését.

Augusztus havi gazdasági teendők:

Otthon. Kiliszlitoll maglárunkba be
hordjuk a termést. A legérettebb és
legjobb fajsulyu \)uzából tegyünk félre
vetőmagot. Felesleges gabonánkat,
amennyiben megfelelő az árai akul ás,
ertékesitsük.

Házi állataink körül. Felhevült ál
latainkat ne ilassuk hideg vizzel. Ser
téseinket hajtsuk ki a kizöldült tarlóra.
A tyuktojás télire való gyüjtését meg
kezdhetjük.

Méhesben. Ha nincs méhlegelő
etessük méheinket. A heréket pusztít
suk. Mézfelesleget, pergessük ki.

Mezőn. Learatjuk a beérett kölest
és a tavaszi repcét. Hozzákezdünk a
cukorrépa szedéséhez. Elvetjük az őszi

repcét. Ilt az ideje az ószi .takarmány
növények vetésénele

OyiimöJc6ösben. Pusztítsuk a her
nyókat és pillangókat. Oyüjtsük az el
használt gyümölcsök magvait.

Kertben. Betakaritjuk a beérett ve
temény magvakat. Gyakran gyomlál
junk és önlözzünk.

Szőlőben. A begyepesedett szőlőt,
kapáljuk meg, végezzük el a harmad
szori permetezést. Az érett csemege
szóJőt értékesitjük, szállitásánál ügyel
jUnk a gondos csomagolásra.

Pincében. SzUretre előkészit jUk a
szükséges eszközöket, a hibásakat ki
javittatjuk.
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Szeptember havi gazdasági teendők:

Otthon. A vetőmag rostálását foly
tatjuk. Gabona 'készletünket gyakran
megforgatjuk. Téli tüzelő szilkségletünk
biztositásárói, gondoskodunk.

Házi á!lataink körül. Lov~inkat az
őszi munkák megkezdése előtt jól ab
rakoljuk Tehenlinknek csordára hajtás
előtt és után, adjunk kevés száraz szé
nát. Válogassuk ki sertésállományunk
ból a hízónak valót. Csak a tenyész
tésre szánt baromfiakat tartsuk meg
télire, a többieket értékesítsük. El
adásra szánt szárnyasok hízlalását meg
kezdhetjük.

Méhesben. Erősen népes családokat
kevésbbé népes családokkal egyesítjük.
Áttelelésre minden családnak 8-12 kg.
mézet hagyjunk, a többit pedig per
gessük ki és értékesitsük.
Mezőn. Megkezdjük az őszi vető

szántást, ügyelve arra, hogya föld por
lJanyóssá legyen. Néhány napi ülepe-

dés után, elvetjük a búzát, rozsot, A
vetést, lehetőleg géppel végezzük, mert
igy a vetés egyenletesebb és kevesebb
vetőmag kell. Vetés után kezdjük meg,
a tavaszi vetések alá szükséges ugarJást.

Oyümölcsösben. A fák töveit ássuk
körül, A fák törzsére hernyófogó gyű

rilket tegyünk. A beérett téli gyümöl
csöt! gondosan le,zedjük és elraktá
rozzuk.

Kertben. A vetemény magvakat gyüjt
sük. Gondoskodjunk a télire szükséges
zöldségek vermeinek előkészitéséről.

Az üres veteménYágyakat trágyázzuk
meg.
Szőllőben, A csemegeszőlőt gondo

san leszedve és csomagolva értékesít
jük. Készüljünk elő aszüreIre.

Pincében. A borOkat harmadszor le
fejtjük, a pincét kitakaritjuk és helyet
csinálunk az új termésnek.

Október havi gazdasági teendők:

Otthon. Gabona készlelünket meg
forgatjuk. A lakóház és gazdasági épil
letek tetőzetét csiná1tassuk meg. Most
van az ideje a káposzta savanyitásának

Házi állataink körül. Lovainkat fo
kozatosan fogjuk be, száraz takar
mányra. Télire csak a jó tejelő tehe
net tartsuk meg a gyenge tejelőt adjuk
el, ne fogyassza a drága takarmányt.
A sertéseket felbugattatjuk. Hizóinkat
rendszeresen etetjük.

Méhesben. Hűvös ősz esetén a
méhkas röplyukait szűkitsük meg. Az
ilres lépeket szedjük ki. A mézfe\es
leget pergessük ki.

Mezőn. Az őszi vetést fejezzük be.
A letört zsengés kukoricát elraktározás
előlt száritgassuk és azután is szellős

helyre tegyük. A takarmányrépa ver
melését végezzük el. Ki vájt. ~ltainkat

töJtögessük fel.

G) ÜmÖJcsÖsben. Gyümölcsfáinkat
trágyázzuk meg. A fa ágait tisztogas
suk meg, a száraz ágakat vagdaljuk le
és égessük el. Csak gyümö!cskészle
tünk legjavát értékesitsLik, mert csak
így számithatunk jövőben is vevőink

pártfogására.

Kertben. A téli ágakat hozzuk rend
be. Vessünk téli salátát, spenótot pet
rezselmet. Akiürült veleményágyakat
ássuk fel.

Szőlőben. Csak mel eg ősz esetén
halogassuk a szüretelést. Hüvös időben

mielőbb kezdjük meg azt, Állóképes
szőlőt, szára,z, szellős helyen raktá
rozzuk el. Ertékesitésre alka Imatlan
szőlőt., sajtoljuk ki.

Pincében. Hordóinkat használat elött
meszes vizzel mossuk ki, majd tiszta
vízzel öblit~ük át. A szüreteJésnél
használt eszközöket tisztán rakjuk el.
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November havi gazdasági teendők:

Otthon. Eladásra szánt gabonát ros
táljuk meg, gabonakészletünket for
gassuk meg. Az udvarban levő széna
szalma kazlakat, dróttal kössük le.
Fagyveszélynek kitett vízvezetéket, szi·
vattyus kutakat fonjuk be szalmával.
Ha még nem rendeltünk volna, gon
doskodjunk téli tüzelóanyagról. Kezd
jük meg a tengeri morzsolást.

Házi állataink körül. Felesleges
lovainkat adjuk ei A vemhes kancá
kat fokozott mértékben abrakoljuk. Az
istállót gyakran szellőztessük. A tyúk
ólakat tisztitsuk ki, meszeljük be. Szár
nyasok tömésél folytat juk.

Méhesben. Frissitsük fel méhállo
mányunkat. A kaptArakat kitakaritás
után fed jük be télire ügyeljünk, hogy
a kasokban elegendő ür maradjon le
vegő számára.

Mezőn. I(ijárt utaink javitását foly
tat juk. Megkezdjük a trágyahordást.
Mélyen fekvő földünket egyengetjük,
csatornázzuk.

Oyümölcsösben. Gyümölcsfák Ul
tetését megkezdhetjűk. Tavaszi ültetés
hez gödröket ásunk. i\ fákat megmett
szük. A fákon levő sebeket bevonjuk
kátránnyal. lrtjuk a herny6fészkeket.

Kertben. Téli veteményeinket takar
juk le. Ásást, trágyázás! folytatjuk.

Szőlőben. Most van az ideje az ol
táshoz, dugványozáshoz szükséges
vesszők szedésének. födést, döntést
elvégezzük.

Pincében. Amegerjedt borokat f el
töltöget jük. Gyengébb minöségü bora
inkat házasitással feljavltjuk. Hideg
esetén a pince nyilásai! betömjük.

December havi iazdasági teendők:

Otthon. Gabona készletünket rostál
juk, forgassuk. Magtárunkat szellöz
tessük. Gazdasági szerszámainkat vizs
gáljuk ál, a hibásakat javitsuk meg.
Az épUlet javitáai munkálatait befejez
zük. Zsákoka!, ponyvákat megfollozzuk.

Házi állataink körül. uvjuk állata
Inkat a meghUléstől, túl hideg takar
mánnyal ne etessük, vizzel ne itassuk.
Gondoskodjunk az istálló szellőztetése

mellett, annak kellő hömérsékletéről.

Lovainkat patkoltassuk meg. Kihizlalt
sertésUnket leöljük és feldolgozzuk.

Méhesben. Vizsgáljuk át a méhe
sUnket. A gyengébb családok ete!ésé
ről gondoskodjunk. A röplyukakat be-

fedjük, de ugy, hogy azért levegőzh~s
sen.
Mezőn. Folytassuk a trágya hordást.

A szántóföldet borító megfagyott hó
réteget. állatok ráhajtásával feltöretjük.

Oyümölcsösben. A fákat tovább tisz
togatjuk. Pusztitjuk a hernyó fészke
kel. PermetezzUnk. Szerszámainkat ki
javitjuk.

Kertben. Vetemény magvak osztá
lyozását folytatjuk. Elökészitjük a me
legágyakat.

Szőlőben. Trágyát hordunk. A karó
állományunkat felfrissitjUk.

Pincében. Új borokat lefejt jük, fel
töltögetjUk. Jó áralakulás esetén kész
letünk egy részét eladjuk.

Szabott árakon mégis olcsón -

a szövetkezeti boltokban



Beköszöntő.

1936. évi Szövetkezeti Családi Tanácsadónkat olvasóink öröm
.mel vették. Ez a szeretetteljes fogadtatás buzditott bennünket arra,
hogy jubileumi esztendőnk után, most ismét letegyük tagjaink csa
ládi asztatára.

Kiadványunkat büszkén adjuk közre, mert annak minden sorát
a magunk erejéből nyomattuk ki. Tudjuk ugyan, hogy a tartalmat
illetőleg vannak még kivánnivalók, reméljük azonban - olvasóink kri
tikája nyomán - ezek jövőbeli kiküszöbölését.

Megnyugvással tapasztaltuk. hogy az elmult esztendőben környé
künkön a szövetkezeti eszme mind nagyobb teret hóditott s a lakos
ság tulnyomó többsége támogatja és méltányolja a szövetkezetek
munkásságát.

Szövetkezetünk 1936-ban lendületes fejlődésnek indult, forgalma
megsokszorozódott s ma már a község több pontján müködő fiók
jaival biztositani tudja tagjai szükségleteinek zavartalan kielégitését.

Ezuton is köszönjük hiveinknek lelkes támogatását és kérjük,
hogy ezt a jövőben se vonják meg tőlünk. Vezetőségünk ezzel szem
ben igéretet tesz, hO/lY megingathatatlan hittel tovább harcol szövet
kezetünk munkatervének megvalósitásáért, mely minden tag boldogu
lását jelenti.

A mielőbbi siker érdekében azonban szükséges, hogy minél na
gyobb tömegek vonuljanak a szövetkezeti lobogó alá, kérünk tehát
minden barátunkat, legyen hirveröje a szövetkezeti összefogás szent
-eszméjének, s rokonait, ismerőseit is nyerje meg ügyünknek.

Az uj esztendő, uj életet jelent,. felejtsük el tehát egymás vét
keit s minden indulatot félre téve, testvéri szeret{!ttel fogjuk meg
egymás kezét s induljunk el a nagy szövetkezeti épifö munkára, s
meglátjuk Isten is megáldja az alkotó kéz munkáját!

Magyar Testvérünk! Hallgass a hivó szóra és jöjj közzénk!
Boldog uj évet kivánva szeretettel köszönt és vár az

IOAZOATÓSAO.
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Trianonban 1920 június 4-én Hazánkat megcsonkitották !

I EMLÉKEZZÜNK I
Hajnali imádság.

lria: GYULA DlAK

Most minden alszik. Ránk borul anyásan
millió éves csillagsátorod.
Nagyurl 6slstenl-szunnyadó mélységben
tehozzád kiált egy virrasztó j iad,
hozzád kiált egy apró magyarod:

Hol vagy? Tekints le felMid mögül!
Legyen számunkra egy szemrebbenésed,
Nagy árvaságunk, elmult jószerencsénk
magyarok AlJja, nem fáj már Tenéked?

Most kell, hogy halljad a rimánkodásotri,
hisz minden alszik, a bün is pihen,
ne rejtsd szentséges orcdd én eltJttem,
milliók szive most az én szivem I
Szava vagyok egy sülyedtJ világnak
s kiáltó torka minden magyaroknak:
lsten-Ur I Nimródnak veszendtJ törzsére
virrad-e reggel és virrad-e holnap?

Meotisz-tónak kincses vizébtJl
kikelö nap, a magyarok napja?
Derül-e fény még keleti tájon,
turáni pusztán, szittya-lapályon?
Látsz-e még minket magyarok Apja?

Ne ilss már minket verő kezeddel
• ne üzz el innen: Tisza-mentértJI I
Hová mennénk? Hisz ugy elszakadtunk

Emese asszony édes melléftJl .•.
Hová is lennénk? Tibeti puszták
szent legel6je elsülyedt régen,
Homokba fulladt füve viráfja
s most vad vihar verdesi, vágja
s lángoló menyktJ csattog az égen . • r

Ne üzz el minket, hová is mennénk,
nem vár minket turáni puszta.
Vándor, kolompos barmaink nyomát,
sátrunk helyét és hontalan, nomád
tüzünk hamvdt a szél már rég befujtaF

lit jó minékünk. Tisza vize édes,
a fü kövér s a kis tüzünk melenget.
Nagyur, 6s-lsten, mégis hull a könnyünk
és fájnak a lelkek és fájnak a lelkek.
Sátrunkba bujt a siralom és bánat,
Sajogva cseng a gulyálnk kolompja,
Hajlong a füz s a rezgtJ nyárfa lombja
S panasza van most a furulyának.

Ne hagyj elveszni, erős lsten-Ur
s küldd el minékünk ujra a Napot!'
És küldj hitet és küldj eröt . ..
Kitárt karokkal és kinyilt szivekkel,
Keletre néznek, ha szürkül a reggel
s várnak esengve, fényszomjas vakok,
Nimród fiai: árva magyarok.



Előszó.
Irta: HARSANYI pAL esperes.

Mikor egy nagy, több évszázados erdőben járunk, tavasszal
lebüvöl bennünket a zöldelő lombjakadás, az ezerhangu madárdal, 
összel a hulló levelek utánozhatatlan szinpompája : - nlindenkor
.azonban uralja lelkünket az aSERD, mely az átölelhetetlen széles~
ségü, századok viharát átélt, hatalmas lombkoronáju tölgyfákba bizo-
nyosodik .meg.

Szép a zöldelő lombfakadás, szép a hervadó talevelek szinpom-
pája, szép a zengő madárdal, dmde mindez csak elröppenő költészet,
a tegnapnak és mának muló gyönyörüsége. Fenségessé az erdőt az
az őserő teszi, mely a zugó viharokkal dacoló, a zordon fagyos tél
nek ellent álló évszázados fákban bizonyosodik meg, mely minden
tavasszal uj szépségeket teremt.

Szép és drdga nekem még emlékeiben is Gyoma községének
minden nyil egyenes utcája, minden utat szegélyező zöldelő fája, ked
ves ligetének minden zengő madárdala, kanyargó Kőrösének minden
hullá,mveré$,e, - mégis mindenekfelett szép, drága és felejthetetlen az
az aSERD, mely buzatermő földjében minden esztendőben uj arany-·
kalászt termel, mely lakosságának acélos tekintetében, izmos karjában,
történelmi multjában s próbáltatásos jelenében, mint a magyarság
ilni akarásának és élni tudásának ősereje jelentkezik.

6h hányszor döntötte össze lakóházait a Körösnek tajtékozva·
rohanó áradata, a régmuLt időkben a vizszabályozás előtt, - óh
hányszor száguldott rajta keresztill tatár, török, rác idegen hordája,
hogy csak füstölgő romok mutatták ott a kialudt életet, óh hogy
sebezte hátát véresre a háboru vérzivatwa, felfordulás, raboló meg
szállás korbácsütése, Trianonnak gyásza: - és mindig uj el őre kelt,
hullámsirjából megépiilt, szétszórattatásából ujból összekerii/t, a tiis
(ölgő romok jelett u} épületet épitett, mert benne volt az az őserő,

melyet Madách ugy je}ezett ki, hogy ember küzdj és bizva bizzál !
Ezt az őserőt látom én megnyilvánulni a kereskedelmi életben

is a szövetkezet terén.
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A kereskedelem bizonyára nem szük, zárt és elhatárolt terület.
Nagy és széles mező, mely mindenki számára nyitva van, de épen
azért kell, hogy nyitva legyen az ŐS magyarság számára is s kell,
hogy neveljük jövendő npmzedékünket e téren magunk pedig gyám0
litsuk a magyar feltámadást egyenesen nemzetépitő törekvéseiben !

(Jrönz és jól eső hirvevés magyar lelkem számára a Gyomai
Termelők Szövetkezete nagyszerü sikere. Oröm és jól eső érzés ma
gyar lelkem számára, hogy Kovács János és igazgató társai fel tud
ták lángoltatni a romok felett való épitésnek, az élni akarásnak
őserejét!

Ha eleink ez őserő birtokában annyiszor ujjá épitették, poraiból
is megelevenitették, sirjából is feltámasztották Gyomát, - a ma élő

nemzedék a magyar testvéri szeretet örök munkáló őserejével épitse
meg a magyar kereskedelmet, általa a magyar boldogu.lást, a magyar
feltámadást!
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R O V A T

Szövetkezetünk 1936. év mérlegén.

A végtelen Idő homokóráján
ismét lepergett egy esztendő. Év
végén a jó gazda számot vet el
mult évi munkájáról, megvizsgálja
vajjon helyes irányelvek mellett
vezette-e gazdaságát?

Szövetkezetunknek is be kell
számolni évi munkájáról s mint
hogy 931 tag vagyonáról van
szó beszámolóllkat nyilvánosan
tesszilk közzé.

Az év legjelentősebb eseménye
kertgazdasági szakosztályunk meg
alakítása. Célja, hogy tagjainkat
megismertessük a kerti gazdál
kodás helyes irányelveivel s ezál
tal lehetövé tegyük számukra,
néhány holdnyi földjük minél
gazdaságosabb kihasználását. Sze
retnők, ha különösen munkás
tagjaink foglalkoznának szivesen
a kerti gazdálkodással, hiszen
ezen a téren Hazánkban még nincs
tulzsufoItság. Az ország külön
bözö kertgazdaságaiban sok ezer
idegen fajtáju munkás dolgozik,
akik a magyar föld nyujtotta ke
nyéren tisztességesen megélnek,
ugyanakkor viszont hány és hány
munkásnak nincs elhelyezkedési
lehetősége r

A magyar munkást nem azért
nem alkalmazzák a bolgár kerté
szetben, mert nem szorgalmas és
törekvő munkaerő, hanem azért,

mert hiányzik az itt megkivánt
szakértelme. Amennyiben tehát
munkás tagjainkat kertgazdasá
gunkban átképezzük ezekre a
munkálatokra, minden bizonnyal
elhelyezkedést találnak. Ez a leg
főbb hivatása kertgazdasági szak
osztályunknak s ennek alapján
most már bejelentjük, hogy kerté
szetunkben a jövőben bemutatókat
fogunk rendezni és megfelelő

szakelőadás keretében '- gyakor
latilag is megyilágitva - ismer
tetjük a kerti gazdálkodás kivánta
ismereteket. Ez nemcsak a mun
kásoknak előny, hanem a törpe
és kisbirtokosoknak is, mert ha
földjüket szakismeretek birtokában
kerti módra müvelik, akkor sok
kal nagyobb jövedelel1'lre tehet
nek szert, mint gabonanemü ter
mesztése esetén.

Kertgazdaságunk első eszten
deje főleg berendezkedéssel telt
el. MegvettUk a szükséges szi
vattyukat, motorokat, üvegrámákat,
szerszámokat stb. Ezek segít!;é
gével a jövőben már könnyebben
eleget tehetünk oktató céljainknak.
Nagy kár ugyan, hogy bérletunk
nem a köves ut mentén fekszik
s igy esős időben nehezen meg
közelíthető. Reméljiik azonban,
hogy a község nemesen gondol
kodó és előrelátó képviselőtestii

lete illetőleg el51járósága célkitu-
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zéseinket méltányolva - ezirányu
kérésünket jóindulattal kezeive 
bérbe fogja adni számunkra az
Endrődi ut mentén fekvő földje
egy részét s igy hivatásunkat tel
jes mértékben sikeriil majd be
tölteni.

Kertgazdaságunkkal kapcsola
tosan köszönettel kell adóznunk
Kovács János ügyveze!ő igazga
t6nknak; ugyanis az O páratlan
agilitása hivta életre ezt a szak
osztályt s kereskedelmi szaktudá
sának köszönhető az értékesités
kérdésének sikeres és előnyös

megoldása.
Elismeréssel tartozunk Ailer

Márton kertgazdasági főnöknek

is, azért a páratlan szeretetért,
mellyel a termelés ügyeit vezette
s az utunkba gördülő akadályo
kat elháritani igyekezett. Mükö
déstink ebben az évben csak ugy
volt lehetséges, hogy Kovács Já
nos és Ailer Márton kamatmen
tes tőkét bocsájtott rendelkezé
stinkre.

Kertgazdaságunkhoz ez az év
nagyon mostoha volt, mert bár
a kert Encseff György kertgazda
sági vezetö szivós munkája és
szakszerű vezetése mellett -- a
legszebb termést hozta, anyagilag
még sem értiink el eredményeket,
mert a zöldségárak katasztrófáli
san alakultak. Azonban mindezek
ellenére nincs okunk panaszra,

ugyanis most már teljesen beren
dezkedtünk s igy a következő

esztendőben még hasonló árak
mellett is hasznot tudunk produ
kálni.

Szövetkezettink ez évben meg·
kapta a Dréher sörgyár gyomai
körzetének képviseletét. Ezen meg
bizatásunkat rn indjárt tagjaink ér
dekeinek szoigálatába áJlitottuk s
a magas sörárakat Jetörttik. A sör
fogyasztói árának, mintegy 30
százalékos mérséklésével lehetővé

tettük, hogy még a legszegényebb
családok is fogyaszthattak sört.
A sörárak leszállitása miatt az
ellentétes érdeküek táborából ter
mészetesen sok támadás ért ben
nünket, szövetkezettink az-onban
ezzel mit sem töröd ik, hanem
nyugodt lelkiismerettel megy azon
az uton,. mdy a fogyasztók bol
dogulásához vezet.

Szép eredménnyel dicsekedhetik
vendéglő üzemünk is. Foky Fe
renc üzletvezető tehetséges veze
tése és helyes tizletpolitikája mel
lett forgalmunkat sikerült meg
háromszorozn i, ugyanakkor btisz
kén mondhatjuk, hogy tagjainkat
a legolcsóbb ár mellett a legjobb
italárukkal láttuk el.

Üzletcink is lendületes fejlő
désnek indultak. Kovács János
ügyvezető igazgató fáradhatatlan
kitartással irányitotta a boltok
tigyeit. Megerősítette a szabott

Minőséget, legolcsóbban !
Szövetkezeti boltokban!____________________1Ii



árak rendszerét, megkimélve ez
zel a vevőket az alkudozással
járófelesleges idöpazarlástól. Nagy
gondot forditott az árukészlet ra
cion,!lizálására; különös jelentő

séggel bir vasraktárunk berende
zése. Boltjainkban ma már a vi-

.déken szükséges csaknem min
dennemü árucikket lehet kapni.

Allandósitottuk a vásárlási és
szorgalmi visszatéritést, ennek

.folyományaképen ca. 4000 P-őt

adtunk vissza tagjaink illetőleg

vásárlóinknak.
A szövetkezeti boltok szolid

üzletvitelük révén, ma már foga
lommá lettek Gyomán és Endrő

dön. A vevők bizalma napról
napra fokozódik, mert tudják jól,
hogy pénzükért mindenkor teljes
ellenértéket kapnak.

Szövetkezetünk tanujeiét kiván.
ta adni, hogy,. megboldogult Göm
bös Gyula Onagyméltósága által
hirdetett nemzeti eszmék alapján
áll, e célbóla Nemzeti Egység
Pártjának - az együttmOködés
előmozditása végett. - Horthy
Miklós ut 40 szám alatti székhá
zának egyik helyiségét teljesen
ingyen átengedte. Itt nemcsak a
NEP, hanem a szövetkezeti tagok
is összejöhetnek s alkalmuk nyi
lik az egymással való eszmecsere
mellett az önképzésre és szóra
kozásra is.

Karitativ tevékenységet is fej
tettünk ki. A szegények között
jelentős összeget osztottunk szét
és a Főméltóságu Asszony akció
jára is nagyobb összeget juttat
tunk.

Az eredmények kivivása sok
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munkát igényelt. A vezetőség

Feiler Ernő legfőbb irányitása
mellett erejének minden cseppjét
a szövetkezet céljainak szolgála
tába állitotta. Azonban a tervek
és elgondolások csak ugy hatá
Iyosulha ttak cselekvésekké, hogy
alkalmazottaink pontosan teljesi
tették kötelességüket. Elismeré
slinket kell nyilvánitani nékik 
a nyilvánosság előtt - becsüle
tes szorgalmas munkájukért, me
lyet bármily fárasztó is volt az,
zokszó nélkül végeztek el. Kovács
Rózsi, Tari Elekné. Veres Irma
Uzletvezetök, Bartik Mária, Bucsi
Lidia, Gecsei Rózsi, Kiss Endre

.kiszolgálók derekas munkát vé
geztek. Egyik sem a fizetésért
dolgozott, hanem elsősorban a
szövetkezeti eszme és szövetkeze
tünk iránt érzett lelkesedéstől át
hatva. Szorgalmukat szövetkeze
tünk honoráIni kivánja, s jóléti
alapjukra méhszorgalommal tar
talékol, lerakva ezzel a jövendő

beli nyugdijintézet alapköveit.

Örömmel tapasztaljuk, hogy
müködésünket nemcsak tagjaink,
hanem a nagyközönség is rokon
szenvvel kiséri s hiveink tábora
napról-napra nő Megelégedéssel
állapithatjuk meg, hogy barátaink
támogatása folytán szövetkezetünk
Gyoma kereskedelmi életében erőt

képvisel és áralakulás tekintetében
jelentős szerepe van. Ennek az
erőnek tudata lelkesit bennOnket
a további munkára.

Eredményeink igazolják altruiz
musunkat és méltóvá tesznek ben
nünket tagjaink illetőleg vásárló
ink jövőbeli támogatására is!
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Meghülésnél
gyomorbántalmaknál
I e g b i z t o sa b b háziszer a

valódi kisüstön főtt pálinka.
ügyes háziasszony kevés
pénzért hozzájuthat, ha

hulladék gyümölcseit kifőzeti pálinkának a

yOntai Szeszfőző

Szövetkezetben
Tisza István út 97. sz.

__ I

1 liter pálinka főzési dija csupán 1'35 Pengő.I
Most már nem gond a pálinkafözés, I

mert a fözési diját nem kell teljes egészében kifőzés után
lefizetni, hanem csupán az átvett mennyiséget, a többi
ugyanis beraktározható a Szövetkezetnél és innen az év fo
lyamán - a szükséglethez mérten - bármikor elszállitható.

A szeszfőző szövetkezet
olcsó főzési dij mellett, nagy kényelmet
biztosit feleinek, mert a főzéshez nem kell
tűzifát adni, sem a cefrét kihordani.

Lépjünk be tagul a s z ö vet k e z e t b e !
Tagoknak 1 liter pálinka fözési dija ]'25 Pengő.
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Uj szövetkezeti formákat a magyar
gazdasági életbe.

Irta: BAKOSS LÁSZLÓ
gazdasagi akadémiai rendes tanár,

Jellemző sajátossága a mai idők

gazdasági életének, hogy egyre
jobban és egyre többen felisme
rik a szövetkezeti tömörUlés szük
ségességét ugya hitel és a ter
melés, mint a fogyasztás és érté
kesités terén. A nemzeti vagyon
egészségesebb megoszlás<\nak, a
tőkeerős és tökeszegény osztályok
közötti kirivó ktilönbségek mér
séklésének, a mindennapi kenyér
igazságosabb megoszlásának leg
erősebb támaszai ma az éietké
pes szövetkezetek. Igy, amig egy
részt kiegyenIitőleg hatnak az
ugyanazon foglalkozásu egyes
társadalmi osztályok szegényebb
és gazdagabb rétegei között, más
részt gátat szabnak annak, hogy
az ipar, a kereskedelem, vagy a
földmüvelés köz til bármelyik a
többi rovására aránytalan ul job
ban érvényesülhessen.

Szegényember számára a szö
vetkezet az a hivogató hajlék,
amely neki az élet viharával szem
ben jótékony meleget adó szo
bát és puhább fekvőhelyet biz
tosit !
Amidőn örömmel állapithatjuk

meg azt, hogya szövetkezetek
száma és jelentősége minden vo
nalon emelkedőben van, egyben
tudnunk: kell azt is, hogy a szö
vetkezeti élet fejlődésének még
számtalan olyan lehetőségei van
nak, amelyek ma még kiaknázat
lanok és megteremtésre várnak.

Ennek azonban két lényeges
előföltétele az, hogy egyrészt meg
legyen az egyes emberekben II
hajlandóság arra, hogy saját sor
suk megjavitása érdekében részt
vegyenek a szövetkezeti élet fd
kozottabb kiépitésében, - más
részt pedig az, hogy legyenek
olyan jóakaratu, önzetlen, becsü
letes gondolkodásu egyének akikre
a tagok magukat rábizhatják, akik
tisztában vannak a ktilönféle szö
vetkezetek szervezésének, vezeté
sének, irányításának módozatai
val. Ez utóbbi cél vezérelte a ma
gyaróvári gazdasági akadémiát,
amidőn a főiskolával kapcsolato
san megalkotta az Avaria Iskola
szövetkezet keretét. Módot adott
ezzel érdeklődő hallgatóinak, akik
nek nagy része a vidéki életben
nyer ugyis majd elhelyezést, hogy
gyakorlati alapon sajátithassa el
a szövetkezeti munkakör kl.ilön
böző kivánalmait s igy rendelke
zésére alljanak aszövetkezetekbe
tömörtilni akarók szélesebb réte
geinek.

Talán nem lesz érdektelen, ha
pár szóval ismertetem ennek az
alig pár éve fennálló szövetkezeti
keretnek célkitűzéseit és eddigi
munkásságának eredményeit.

A cél tehát. az, hogy egészen
kis méretekben ugyan, de tény
leges környékbeli szövetkezeti ta-o
gokkal mentől több formáját mu
tassa be a szövetkezeti életnek.
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Ennek megfelelőleg osztályokra
-tagozódik, amelyek mindegyike
külön önnálló szövetkezeti keret-

ént működik. Igy van: 1) .Ba
romfitenyésztőosztálya", 2) "Gyü
mölcsfa ápolási és védekezési
osztálya" amelyek ma már szép
eredménnyel dolgoznak.

A jövőben pedig szándékában
van megilzervezni: 3) a "Folyé
kony gyümölcs termelési és. ér
t~kesitési osztályát", 4) az "Allat
egészségügyi osztályt," 5) a "Há
ziipari osztályt", stb.

Vezetője mindegyik osztálynak
egy-egy szakmabdi akadémiai ta
nár, kinek munkájában segédkez
nek az akadémia hallgatói köz{íJ
azok, akik ezírányu érde~lödést

mutatnak. Tagjai pedig úvárról
és a szomszédos községekből ön
ként jelentkezö csatlakozni akaró
egyének.

Az alábbiakban részletesen is··
mertetni fogom az Avaria Iskola
szövetkezet Baromfi Osztályának
működési módját és eddigi ered
ményeit, - mig a többi osztá
lyok célkitüzését és müködésének
formáját ez alkalommal csak rö
'viden foglaIhatom össze.

1. A Baromjitenyésztö Osztály
nak Magyaróvárról é.; a közelfekvő

5 más községböl 20-25 tagja
van.

Ezek 80 százaléka kis tenyésztő,

kiknek állománya 15 -50 drb.

között váltakozik, 2 -3 tenyész
tőnek 150-200 db-os állománya
van. Igy évente mintegy 600
1000 drb. törzsállat és 2000
3000 drb. növendék állat áll a
szövetkezet gondozása alatt.

Célja az, hogy a kis tenyész
tőket tömöritse, munkájuk ered
ményét mennél jövedelmezőbbé

tegye. Ezt a következő eszközök
kel valós itja meg:

a) Megszabja a tenyészthetö ál
latok jajtlíját. Igy jelenleg: vagy
tisztavérü sárga magyar parlagi,
vagy rhode island fajta lyukot
tenyészthetnek csak a tagok, mert
ezek tenyészegyedei értékesithetők

itt a legjobban.'
b) Gondoskodik a szövetkezet

jóminőségü tenyészanyag beszer
zéséről.

Kiváló tenyészetekböl a jelent
kezők részére tenyésztojást vásá
rol. Ezzel biztosítja, hogy a ta
gok megfelelő fajtáju és jó ter
melőképes állományt nevelhes
senek.

c) Gondoskodik az állatok vér
frissitéséről, amidőn az évenkénti
állami kakascsere akció révén
olcsó kedvezményes áron megfe
lelő fajtáju, jóminöségü tenyész
kakasokat tömegesen szerez be.

d) Minden év tavaszán keltető

telepén jelentkező tagjai részére
előre megállapitott áron bérkel
tetést végez, amelyhez a tenyész-

Élesztőt? Vegyünk a szövetkezeti boltokban!
Itt kézzel nem fogdossák, hanem
Hygiénikusan, adagoló géppel szelik



tojást vagy a tagok adják, vagy
a b) pontban cmlite t módon a
szövetkezet szerzi azt be.

Fennállása óta 7000 drb., 
a mult tavaszon 1200 drb tojást
keltetett ki. Akikelt csibéket a
k-elési arányszám szerint elosztva
- egy napos korban viszik el a
tagok.

e) A különböző idöszakoknak
megfelelőleg a szövetkezet takar
mánykeverék recepteket állit össze,
hogyatojástermelés fokozását
ezzel a lehetőség határáig emel
je. Ennek alapján a keveréket a
tagok maguk is elkészithetik, de
a kicsinyben drágáll vásárolható
jehérjedus abrakoltató részeket,
ha elegendő jelentkező van, a
szövetkezet meghozatja s igy azt
20-25 százalékkalolcsóbban
kaphatják meg.

f) Tagjait állandó ingyenes szak
tanáccsal látja el. Lakóhelyeiken
többször felkeresi őket, az észlelt
hibákat közli. Tanácsokat ad ól
épitésekre, fertőtlenitésekre, beteg
ségek elleni védekezésekre növen-

A forrás szelleme
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dékes nevelésére stb. vonatkozó
lag. Fontosabb esetekben gyUlé
seken közösen oktatja ki a tago
kat, vagy körleveleket küld hoz
zájuk.

g) Beszerzi és kiosztja a te
nyészállatok megjelöléséhez szük
séges lábgyürüket és szárnyjeIzo
táblákat.

Az eddig felsorolt a-g pontok
ban megveti az alapját annak,
hogyaszövetkezetekbe tömörUlt
kis tenyésztők ugyan ugy gaz
dálkodhassanak, mint egy önálló
nagyobb baromfitelep, hogy mint
az, jóminöségü tenyészállatokat
nevelhessenek, j6minöségü keltetö
tojást hozhassanak forgalomba s
azokért a piaci ámál magasabb
árakat kaphassanak.

Ennek előfeltételei közé tarto
zik a felsoroltakon kivül még az
is, hogy a tagok állatai a buda
pesti Országos Állategészségügyi
Intézet állandó ellenőrzése alatt
álljanak.

h) Ezért a szövetkezet, mint er
klJlcsi testület együttesen kérle az

Egy jó szellemnek tudták be a régiek a forrásvizek bámu
latos gy6gyhatását, amit tapasztaltak, de megérteni nem tud
tak. Ma már tisztában vagyunk avval, hogy nagy gyógysó
tartalmuk, radióaktivitásuk, elektromos vezetöképességük teszi
a különböző betegségeknél utánozhatatlanná, pótolhatatlanná
a gyógyvizek kitünö hatását. A forrásszellem, a természet

különösen pazarul látott el gyógyit6 hatású tartalommal egy ma
gyar forrást, mely az epebajoknál (epekő, epehólyaghurut, epeho
mok, hurutos sárgaság) 4-6 hetes ivókúrák keretében használva
biztos eredménnyel jár. Ez a forrásvíz a Mira glaubersós gyógyvíz.'
Kérdezze meg orvosát I Kapható a szövetkezeti boltokban.

J
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állami ellenőrzes bevezetését. En
nek keretén belül a budapesti
hllategészségügyi Intézettől ki
kUldött állatorvosok évente a
szűkséghez mérten egyszer, vagy
többször kiutaznak s a legvesze
delmesebb lappangó betegségre:
atyuktifuszra (más néven fertőző

fehér hasmenés) és a tuberkuló
zisra megvizsgálják minden tag
törzsállományát és tenyésztésre
neveIt növendékállataif. A vizs
gálat eredményét a szövetkezettel
közlik, a szövetkezet pedig tovább
értesiti tagjait. Igy módjában áll
mindenkinek a betegségre hajla
mos (abban szenvedő) állatait
még akkor kiselejtezni, amikor
az még értékesithető és igy nem
fertőzi a többi állatokat. Csak
ilyen vizsgálatnak alávetett állo
mány tenyészkakasait veszi meg
az állam kiosztás céljából és csak
ilyen állomány tojásait veszik át
a keItetőtelepek.

A szövetkezet fennállása óta
6692 darab állatot vizsgáltatott
meg.

i) Minthogy igy az összes eJő
feItételeknek pontosan megfelel,
a szövetkezet minden évben fel
ajánlja a jöldmüvelésügyi minisz
tériumnak tisztavérü és egészsé
gesen nevelt növendék kakasait
az állami tenyészkakas csereakció
céljaira.

Igyakakasok minőség sze
rint 4-7 pengő között értékesOI-

nek darabonként 6-8 hónapos·
korban.

Az első négy. évben 981 darab·
tenyészkakast adtunk át mintegy
4900 pengő értékben. Ezidén 600
darab kakast nevelünk, aminek
várható ára kb. 2800 pengő.

j) Legközelebbi programmunk
az, hogy fölösleges, keltetésre al
kalmas tojáskészleteinket össze
gyüjtve az állami keltetőtelepek

valamelyikénél értékesitjük, ami
kor is a rendes piaci ámál 3-6·
fillérrel fog az jobban értékesOini.

k) A vágni való csirke és a
mustra tyukok értékesitését-kü!ön
meg nem szervezhetjük, mert
ahhoz a szövetkezet mérete kicsi,
hogy elegendő állandó árut tudna
a piacra biztositani. Ezért e téren
oda törekszünk, hogy résztve
gyünk a budapesti külkereskedel
mi hivatal által időnkint rendezett
baromfi exportvásárokon.

Hasonló okok miatt megszer
vezetlen egyelőre a tömegtojás
értékesitése is.

A szövetkezet költségeit a le
bonyolított ügyletek után számi
tott kis százaléku jutalékokból
fedezi.

2. A gyümölcstermelési osztály
mQködési körzete Magyaróvár vá
ros kUI- és belterWete. Gondozása
alatt áll 100-125 tagnak mintegy
6500 gyUmölcsfája. Célja a viszo.
nyoknak megfelelő, jó minőségü,

egységes fajtáju facsemeték be-

A szövetkezeti boltok áruja, mindig megbizható f



szerzése, elszaporitása. Irányitja,
vagy csekély dijazásért szakképzett
munkásaival el is végezteti a be
telepités, ápolás, gondozás mun
káit. Kiilönösen fontos a gomba
és rovarkárok ellen közös véde
kezési munka. A szükséges vé
dekező szereket a szövetkezet
közösen meghozatja, s kivánatra
kiképzett munkásaival és saját
munka-gépeivel a jelentkezés sor
rendjében a védekező munkákat
is elvégezteti.

3. A folyékony gyümölcs terme
lési osztály kiegészitője lesz a
gyümölcstermelési osztálynak s a
gyümölcstermékek jobb értékesi
tésének módját lesz hivatva szol
gálni.

4. Az ál/ategészségügyi osztály
megszervezését oly módon gon
doljuk el, hogya beküldött hul
lákat az állatorvos mérsékelt áron
felboncolja, szükség esetén bakte
rologiai vizsgálatot végez és a
bajt megállapitva a védekezési és
kezelési eljárásokat előirja.

Sziikség esetén oltóanyagot ho
zat, oltásokat önköltségi áron
végez. Szakma körében tagjait
állandó szaktanáccsal látja el.

5. A háziipari osztály tervezett
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feladatköre az, hogy szakképzett
munkavezetök irányitásával a kü
Iönféle háziipari ágak elsajátitására
rövid pár hetes tanfoJya mokat
tartson. Ilyenek pl.: a bőrök házi
kikészitése, gyapjuszövés, kosár~

fonás és más házi eszközök ké
szitése kukoricaháncsból, szal
mából és fiizvesszöböl stb.

A tagul jelentkező egyének ré·
szére a szükséges nyersanyagot
közösen beszerzi s gondoskodik
kész áruik értékesitéséröl.

Az elmondottakban röviden is
mertettem az »Avaria Iskola Szö
vetkezet" eddigi tényleges mun
káját és jövő céJkitiizéseit.

Amit eddig tettünk, a magunk
erejéből tettük, minden külső tá
mogatás néjkül Filléres jutalé
kokból gyüjtöttök azt az összeget,
ami munkánk elvégzéséhez szük
séges volt. Igaz, hogya fejlődés

utja igy lassubb, nehezebb, a lát
ható eredmény talán csekélyebb,
de, mert célunk az, hogy hallgató
ink a szövetkezetek fejlödésének
utját a való életnek megfelelően

gyakorlatilag tanulmányozhassák
- azt hiszem, bátran kimond
hatom, hogy nem végeztünk hiába
való munkát!

CSAK FELNŐTTEKNEK!

A napi munkában, gondban elfáradt szervezet rendszerint a
felnőtt korban, a 40. év előtt kezdi felmondani a szolgálatot.
Az emésztés, az anyagcsere, a vérkeringés salakjai hol itt, hol
ott okoznakat zavarok. Jó megelőzni, ha pedig már megvannak,
gyógyítani az ilyen bajokat, amig nem késő. Az epe, máj, gyo
mor, cukorbetegségeket, a tulhizást megelőzi, gyógyit ja, a vér
keringési, emésztési, anyagcserezavarokat szünteti a Mira glau-

bersós gyógyvizzel való kura. Kérdezze meg orvosát I
Kapható a szövetkezeti boltokban.-----------------_.._--
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finnország a szövetkezetek hazája.
. Irta: Dr; KOVÁCS MÁRIA

Európa északi részé ben, tenge
rek közé ékelve fekszik az ezer
tó hazája Finnország. Bár a fi n
nek itt Európában legközelebbi
rokonaink, általában keveset tu
dunk róluk, mert szelidek, csen
desek, nem beszéltetnek maguk~

ról, pedig Európa egyik legélet
remélt6bb nemzete. Alig 20 éve
szabadult fel ez a kis ország az
orosz járomból, de ez a rövid idő

elegendő volt számunkra, hogy
szorgalmukkal, becsUIetes mun·
kájukkaI egy nagyra hivatott ál
lam alapköveit rakhassák le. Ab
ban a csodálatos fejlődésben,

melyen az ország az utolsó 20
év alatt keresztül ment - az
oroszlán rész a szövetkezeteknek
jutott. Bámulatramé1tó bölcsesség
gel, j6zansággal látták meg azt a
régi igazságot', amit nagy Széche
nyink is hirdetett: "Ami egynek
I~hetetlen, az sokaknak könnyű".

Erdekes, hogya gazdag és ha
talmas Amerika csak most kezdi
belátni a szövetkezés szükséges
ségét, mikor ezen kis állam mö
gött már eredményekben gazdag
mult van r

Mindenki világosan látja, hogy
mai társadalmi, gazdasági éle
tlinkben nagy eltolódások van·
nak. Egyik oldalon a mammut
jövedelemmel birók, másik olda
lon a mindennapi kenyérért vé
res veritéket hullató emberek tö
megei állanak. Ezen nagy szaka
dékok áthidalására alakultak a
szövetkezetek. Itt minden egyes

tagnak egyenlő kötelessége, de
egyenlő jogai is vannak. Tapasz
talatom szerint azok az országok,
hol a szövetkezeti élet virágzik 
gazdagok, jólétben élők, mig
azokban, hol a szövetkezés fon
tosságát föl nem ismerték, sze
génység, nyomor honol. Elég ha
csak rámutatok a két szövetkezeti
ország Dánia és Finnország és a
szevetkezetek nélkül álló Lengyel
Magyarország közötti nagy kü
lönbségre. Nincs jogunk panasz
kodni, hogy gazdálkodóink em
berhez nem méltó körUlmények
között élnek, hiszen mindez saját
könnyelmüségünk, mulasztásunk
gyúmölcse r A mai nagy szövet
kezeti propaganda ellenére is pa
rasztjaink, nem értik meg a kor
szavát, mutatja az, hogy szövet
kezeteink tulnyomó többsége ál
lami támogatást kénytelen igénybe
venni. Valljuk meg öszintén, an
nak, hogy nincs virágzó szövet
kezeti életünk elsösorban gazdál
kodóink maradi gondolkodása az
oka. Szeretnének egyenlő jöve
delmet egyenlő teherviselés nél
kúl! Nem hajlandók anyagi ál
dozatot hozni és vállalni a koc
kázatot. Mindaddig, mig be nem
látjuk az egyenlő teherviselés,
egyenlő jövedelem elvét, addig
hazánkban a szövetkezeti élet fej
lődése elé áthatolhatatlan akadály
tornyosul.

Hogy mit jelent a szövet
kezés, azt megtanulhatjuk a fin
nek példájából. Náluk a gazda-



sági életet a szövetkezetek nagy
szerUen kiépitett hálózata irányitja.
Az ország egész lakossága, kivé
tel nélkül szövetkezetekbe tömö
rUI. Finn paraszt nem ad el s
nem vesz mástól, mint saját szö
vetkezetétöl. A szövetkezetek,
azonban nemcsak adás· vevéssel
foglalkoznak, hanem ezek irányít
ják, oktatják a földmiveseket, hogy
a mezőgazdasági termelést minél
olcsóbbá, intenzivebbé tegyék, De
ott a paraszt sem elenkezik ám!
Ott nem hallani: "Az apám is igy
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csinálta, nekem is jó lesz" klje
lentéseket, hanem örömmel hasz
nálja fel, az állami laboratorium
kisérleteinek legujabb eredmé
nyeit. Hogy ennek a tervszerűen

irányított oktatásnak mit köszön
het a gazda, az kitűnik abból, ha
összehasonlitjuk a gránit altalaj
jaI és 9 hónapos téllel küzdö
Finnország terméseredményeit a
kitűnö minőségü földti magyar
gazda produktumával.

Az 1930-as év adatai alapján
átlagos termés hektáronként:

Buza Finnországban 16'10 q, Magyarországon 13'50 q,
Rozs " 15-60 " " 11'10 q.
Árpa 12'30 ~ 13 10 q.
Zab " 13'10 • 10'60 q.
Burgonya " 110'60 " 67'70 q.
Cukorrépa " 248'00 " 197'00 q.

Látjuk tehát, hogy a finn gazda zsirtartalommaJ. Jellemző a fin
a földrajzi fekvés, viszontagságos nek fejlett állattenyésztésére, hogy
idöjárás és rossz minőségü földje mig nálunk a tehenek évi átlagos
ellenére, tanultságával, hangya- tejhozama 2190 kg, addig a fin·
szorgalmával lényegesen többet neknél 4449 kg., tehát több mint
tud termelni, mint a magyar pa- a kétszerese! A tejtermékek fel
raszt az istenáldotta fekete hu- dolgozásával közel 700 tejszövet
muszon I kezet foglalkozik kb. 74.000 szö-
,Nemcsak a földmivelés, ha- vetkezeti taggal. Igy válik lehe

nem az állattenyésztés terén is tövé, hogy az ország évi vajter
megelőznek, ezek a csendes, haJk· melésének 80 százaléka a szövet
szavu, de szorgalmas, szivós kezetekböl kerUI ki. A finn vaj és
északi testvéreink. Az állattenyész- sajt a világpiacon Svájc, Hollan
téssel foglalkozók is szövetkeze- dia, Dánia termékeivel versenyzik.
tekbe tömörülnek, melyeknek cél- Hogy valamelyik Uzem kapzsiság
ja, hogy kereszteződés révén olyan ból rossz minőségü árut ne szál
állatokat produkáljanak, melyek lithasson, megalapították a tej szö
kevés takarmányozás mellett a vet kezetek központját a VAllO-t.
legnagyobb hasznot biztositják. A Ez ellenörzi a kiszállitott áru mi
tehénnemesitő csoport egyik ver- nöségét, tisztaságát és csomago
senyén például olyan 19 éves te- lását.
hén szerepelt, melynek évente Az ország legnagyobb termelő

4999 kg. teje volt 4'21 százaléku és fogyasztási szövetkezete az
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ELANTO. Ezt 1905-ben 19 tag
184 finn márka tőkével alapitotta,
(a finn márka kb. 10 fillér). Az
intézmény fokozatos fejlődésen

ment keresztül. Először kenyér~

gyárat alapitott az ország legdrá
gább helyén a fővárosban Hel
sinkiben. Később kávéházat, hus
feldolgozó gyárat, fUszer, textil,
börkereskedést, szikviz, cipő, kon
zerv, asztalos, gépgyárat, gőzmo
sodát, cu~rászdát, villanytelepet
létesített. Otletes módon tökéletes
üzleti berendezéssel ellátott autó
ik, - mint mozgó áruházak 
az ország legelhagyottab részeit
is felkeresik, igy juttatván el áru
ikat a legki;sebb fal uba is.

A finn anyaszövetkezetet a Pel
lervo-t dr. Hannes Gebhardt a
helsinki egyetem fiatal tanára
1899-ben alapította meg barátai
val. Mint egyetemi tanár· kezdett
fogla!kozni a finn paraszt problé
máival. Ezen tanulmányozás köz
ben érlelődött meg benne az a
gondolat, hogya gazdák egyet-

len boldogulási lehetősége a szö
vetkezetekbe való tömörülés. A
Szövetkezeti eszme harcosaként
nemzetének megbecsülhetetlen
szolgálatokat tett. Az általa ala
pitott szövetkezet a többiek ke
letkezésénél segítségére volt a
gazdatársadalomnak, őket taná
csokkal látta el. A Pellervo nevü
folyóiratábilll pedig a szövetkeze
tekkel kapcsolatban lévő aktuali
tásokról irt.

Az ő munkájának eredménye
ként a különböző nevU szövetke
z'etek gombamódra szaporodtak
el. Ilymódon a finn gazda a köz
vetítő kereskedelem szipolyozó
karmaiból megmenekült; most
már a mezőgazdasági termékek
értékesitését maguk a termelők

végzik a szövetkezeteken keresz
tül, a fogyasztó is itt szerzi be
sziikségleteit és a paraszt mun
kás eszközeit.

Ma Finnországban a következő

üzletágu szövetkezetek vannak:

554 fogyasztási szövetkezet 457.000 taggal
1427 hitelszövetkezet 134.400 taggal
682 tej és tejtermelő szövetkezet 72.600 taggal

2704 egyéb: tojás, állatértékesitő, telefon, biztositó stb szövetkezet.

A magyar és finn gazdasági nyitását kezébe venni. Pedig nem
élet összehasonlitása tagadhatat- segit rajtuk semmiféle jóakaratIl
lanul a mi hátrányunkra dől el, ankétezés sem. Sorsának jobbra
bár adottságainknál, körülménye- fordulását csak akkor éri meg, ha
il}knél fogva vezető helyet kellene a közvetitö kereskedelmet kiiktat
elfoglalnunk. KétségteleniiI ma a va terményeit egyenesen a fo
parasztság nem él olyan életet, gyasztónak juttatja, Oh bár akad
mint azt megérdemelné és ez nár.ak olyan lelkes emberek, kik
azért van, .mert a föld hasznát éleI üket tennék arra, hogy ezt a
nem a müvelői, hanem idegen éivódó egymást tépő, magyar
egyének élvezik, A gazdatársada- gazdatársadalmat egységbe tömö
lom ma még fél sorsának irá- ritsék.



39

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ROVAT

A szem leggyakoribb betegségei.
Irta: Dr. MIHÁLYHEGYI GÉZA

szemész főorvos,

A szem elhelyezésénél fogva uralja az arcot és annak jellegét
erősen befolyásolja. Ezért a szem betegségei a velük együtt járó kel
lemetlen kisérő tüneteken kivlil annyira feltűnöek, hogy mindenki
könnyen észreveszi. A szembeteg embert sokan kerülik és óvakodnak
tőle a fertőzéstől való jogos félelmükben. Máskor azonban egészen
enyhe és külsőleg nem is látható szembetegségek is megzavarják az
embert munkájában, illetve hivatásának gyakorlásában.

Nagyon. sokszor jelentkeznek szemorvosnál betegek, akik arról
panaszkodnak, hogy könnyezik, kivörösödik és váladékos a szemük:
sokszor csipést, szurást és fájdalmat is éreznek, a szemhéjak kissé
megduzzadnak, a szem reggelre beragad. Ezen elváltozások a szem
komoly megbetegedésére utalnak, amelynek oka többnyire a szembe
jutott baktériumokkal való fertözés, vagy poros, füstös, fülledt· leve-
gőben való tartózkodás. .

. Sulyosabb szemgyulladás keletkezik, ha valakinek gennyes vála
déka akár· saját, akár más szemébe jut és azt fertőzi. Ilyen fertőzés

történhetik tisztátalan szivacs és törülköző utján is. Ujszülötteknél
gyakori, hogy az anya gennyes folyással járó betegségével fertőződik

a szemilk. A szem ilyenkor erősen gennyezik, a szemhéjak erősen

megduzzadnak, a beteg nagy fájdalmat érez és alig tudja kinyitni
szemét. A legnagyobb baj ilyenkor, ha a szaruhártya is megbete
gedik és rajta kifekélyesedés keletkezik, ami később teljesen elgeny
nyedhet. Az ilyen sulyos elváltozások következményeként a látás
erősen romlik, sőt a szem látását el is vesztheti. .

A vakoknak kb. egyharmad része az elhanyagolt gennyes szem
gyuladás következtében került szomoru helyzetébe. Bármily gondos és
szakszerü kezelésben részesül a beteg, a gyógyulás hetekig is eltart
hat és sulyos károsodások maradhatnak vissza.

Mivel ezen veszedelmet és a fertőzés forrását jól ismerjü\<,
megfelelő gondossággal a bajt megelőzheljük. Legfontosabb, hogy
akinek gennyezéssel j*ró betegsége van, ne nyulkáljon a szeméhez,
mivel betegségével fertőzheti. A környezetére is vigyáznia kelJ, nehogy
azokat is fertözze. A beteget ápoló személyzetet pedig a legnagyob15
óvatosságra kell inteni. Ha az egyik szem megbetegedett, a másikra
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védőkötést szoktak feltenni, nehog'y a betegség arra a szemre is
átterjedjen.

Az ujszillöttek szemébe ezen betegség megelőzése céljából lapis
oldatot (ezüst nitrát) kell cseppenteni. Erre a törvény kötelezi a
szillésznöket és mióta ezen cseppentő eljárást gyakorolják, az ujszü
löttek gennyes szemgyulladásának száma erősen megfogyott. Szigo
ruan ügyelni kell arra is, hogy az ujszülöttek fürdetésénél a fürdőviz

a gyermek szemébe ne jusson, mer t ez is a fertőzés forrása lehet.
Az egyik legjobban elterjedt fertőző szembetegség a trachoma,

vagy egyptomi szembetegség. A görög, római és arab orvosok már
az ókorban ismerték. A világ· minden részében előfordul és már a
legrégibb feljegyzések is megemlitik. Talán éppen ezért mondják
róla, hogy "olyan régi, mint a Nilus, a Számum és a sivatag". Leg
inkább Egyptomban van elterjedve, ahol alakósság 95-100 száza
léka trachomás. Napoleon egyptomi hadjáratában résztvevő sereg
kétharmada betegedett meg trachomában és hazavonulásuk közben
magukkal hurcolták és terjeszteUék a betegséget.

A trachoma általában a szegényebb néposztályok között fordul
elő. Rossz és tulzsufolt lakások a nyomor, piszok és tudatlanság
elősegiti a betegség terjedését. Terjedésénél a talaj és klimatikus
viszonyoknak is szerepe van, amit az is bizonyit, hogy az északi és
magaslati országokban alig van trachoma, mig a mélyen fekvő mo
csaras, lapályos területeken gyakoribb.

Magyarország egyes vidékein jobban van elterjedve. Különösen
az Alföld, Zala, Somogy és Pest-vármegyékben. Hazánkban a tracho
mának mint fertőző betegségnek hatósági bejelenlése kötelező, mégis
igen sokan kikerülik az ellenőrzést.

A trachoma kétségtelenül fertőző betegség, a beteg szem vála
déka által, vagy a beteg tisztátalan tárgyai: törülköző, szivacs, mosdó,
ágynemü utján fertőz. ülyan enyhe tünetekkel kezdődik, hogy a beteg
hónapokig észre sem veszi, azonban a fertözés ezen idő alatt már
lehetséges.

A fertőzés a kötőhártya váladékának átvitelével történik. A szem
orvosok és a bakteriologusok lázas kutatása ellenére a kórokozó
baktériurnát még nem sikerUlt megtalálni. Igen gyakoriak a családi,
intézeti és kaszárnya i fertőzések, ahol hosszu időn keresztUI nap
nap után sok alkalom van a kórokozó beoItására.

A Szeszfőzö Szövetkezet által főzött pálinka
kristálytiszta, zamatos!
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Ha valamelyik családtag trachomában szenved, egymásután
megbetegednek a többi családtagok is: A rossz egészségügyi viszo
nyok, a lakásban való zsufoltság igen kedveznek a betegség terje
désének.

A trachomás egyének katonai szolgálatra is alkalmatlanok. Hogy
mégis felhasználják szolgálataikat, a világháboruban munkaosztagokat
állitottak össze a trachomás hadkötelesekből és utépitésre, valamint
hasonló fontos közmunkára használták fel őket.

A trachomás gyermekek váladékos szemtikkel nem látogathatják
az iskolát, mivel a fertőzés lehetősége miatt hosszabb időre kizárják
öket onnan. Egyes trachomá3 vidékeken nagy számban lévő beteg
gyermekekre való tekintettel külön trachomás osztályokat állitottak fel.

A trachoma igen hosszantartó és a legjobb orvosi kezelés da
cára is elhuzódó, nehezen gyógyuló szembetegség. Ha gyógyul is,
hegesedések m~radnak vissza és a betegség könnyen kiujulhat.

Többnyire olyan enyhe ttinetekkel kezdődik, hogy sokan alig
veszik észre Aszem kivörösödik, könnyezik és váladékos lesz. A szem
héjak kissé megduzzadnak, ezáltal a szem álmos tekintetet nyer
A legjellegzetesebb tünet a trachomás csomók keletkezése a kötő

hártyán. Később a csomók helyén hegek keletkeznek, ezek zsugo
rodnak és a szemhéjjat befelé görbitik, miáltal a szempillák a szaru
hártyát surolják. Abefordult szempillák surolják a szaruhártyát és
szaruhártya fekélyt okoznak, vagy a trachomás szaruhártyagyulladás
keletkezését segitik elő. Az ilyen trachomás szaruhártyagyulladás a
betegség egyik sulyosabb formája. Ezen zaruhártya elváltozások
nyomán homályok maradnak vissza, amelyek a látást lényegesen
rontják.

A trachomás beteg hosszu ideig munkaképtelen, gyógyulása
után pedig nagyfoku munkaképesség csökkenés állhat be. A gyógy
kezeltetése nagy költséggel és időveszteséggel jár. Részben a fenti
okokból, részben pedig az egyéneknek a fertőzésétől való megvédése
céljából az államok felismervén a trachoma elleni védekezés fontos
ságát, mindentitt erélyes intézkedéseket tesznek ezen népbetegség
terjedésének megakadályozására. főként azért is, mivel nemcsak a
betegek gyógykezeltetése, hanem a munkaképtelen betegek és család
juknak segélyezése sulyos tehertételt jelent az államháztartásra.

MflHL -~kávé
tea eredeti csomagolásban a
kakaó szövetkezeti boltokban
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Hazánkban is állami feladatnak tekintik a trachomás betegek
kórházi kezelését és ezenkivül az állam trachomás vidékeken kUlön
erre kiképzett orvosokkal végezteti a lakósság időszakos ellenőrző

Qrvosi vizsgálatát és a betegek kezelését.
Évente többször vizsgálják az iskolásgyermekek, gyári munká

sok, katonák, fegyencek, árvaházak és az elmegyógyintézetí ápoltak
szemeit. A betegeket azonban csak akkor tiltják el a munkából, vagy
az iskolából, ha a szemük váladékos. Igen sokat várunk a népesség
szociális viszonyainak lakáshigienejének javulásától és a tisztaság
emelésétöl. A nép felvilágosítása szintén igen fontos tényezői ezen
fertőző betegség terjedésének megfékezésére.

A kórházakban a trachomás betegek külön szobákban vannak
elhelyezve és ezen elkülönitett szobákban is az egyes betegeknek
·külön-kUlön használati tárgyaik vannak, nehogy egyesek a lefolyt
betegség után ujra fertőz6djenek.

A váladékos trachomás beteg gyermeket nem szabad az isko
lába engedni. Az utókezelésben részesülő, de már nem váladékos
beteg gyermekeknek megengedhetjük az iskola látogatását. A beteg
gyermek hozzátartozóit is meg kell vizsgálni, a kezelésre és a véde
kezésre kioktatni, betegségük esetén pedig szintén kezelésbe venni.

A családban élő trachomás betegnek külön mos~ót, törülközőt

kell tartani és ügyelni kell arra, hogy ne ferfözze a közösen hasz
nált tárgyakat: a kilincset, széket, asztalt. Különös gondot kell for
dítani az olyan egyénekre, akik fertőzött vidékről jönnek. Az ame
rikai Egyesült Államokban abevándorlókat partraszállásuk előtt ható
sági orvos a legszigorubban megvizsgálja trachomára és a legcse
kélyebb gyanu esetén sem engedélyezi apartraszállást.

Hogy a trachoma elleni küzdelemnek kUlföldön milyen fontos
ságot tulajdonítanak, azt az is bizonyítja, hogy Japánban, ahol a
trachoma a vakság okai között 15 százalékban szerepel, az 1919. évben
törvény utján léptelték életbe a kényszerkezelési kötelezettséget. Ter
mészetesen a törvény végrehajtásáról is gondoskodtak és e célból,
ma már 1268 kezelő intézet áll a betegek gyógyitása szolgálatában.

Az ismertetett intézkedések természetesen hamarosan éreztetik
űdvös hatásukat. Hazánkban a Torontál-vármegyében 1883-ban három
megviz~gált járásban alakósság 4'5 százalékát találták trachomásnak.
A védekezési és kezelési rendszabályok bevezetése után szép. ered-

A szövetkezetek, mindannyiunk javát munkálják.
Lépjlink be tagul aszövetkezetekbe !,_--------.111- _



43

mény mutatkozott. Ugyanis 1899. évben ugyanezen három járásban
a lakósságnak már csak 1'2 százalékát találták trachomás szembetegnek.

Elégtelen rossz táplálkozás mellett a szaruhártyán táplálkozási
zavarok jelentkeznek, amelyek mélyreható elváltozással járnak. A
szaruhártya hámja, sőt egyes lemezei is elhalnak. Ha pedig baktériu
mok jutnak ezen területre, sulyos gennyes gyulladás keletkezik, ami
nek legggyakoribb következménye a vakság. Az ilyen szomoru lefo
Iyásu szembetegség leginkább sulyos megbetegedések után, vagy
pedig mesterségesen és rosszul táplált csecsemőknél fordul elő.

Sápadt, gyenge gyermekeknél, de felnőtteknél is gyakran látunk
olyan kötőhártya elváltozást, amely a szem kivörösödésével, erős

könnyezéssel és fénykerUléssel jár. Ezen eml tett tüneteken kivnl kö
lesnyi csomócskák képződnek leginkább a szaruhártya szélén. Gyer
mekeknél a fénykernJés olyan nagy, hogy szemhéjai,kat görcsösen
összeszoritják és sötét szobába vagy sarokba bujnak. (Otvaras, Iymp
hat ikus szemgyulladás,)

Sulyosabb e betegség olyankor, amikor a szaruhártyára terjed
és ott fekélyek keletkeznek, mert e fekélyek gyógyulása nyomán még
a legjobb esetben is szürkés homályok maradnak vissza, amik a lá
tást lényegesen rontják. Ezeket a homályokat később semmiféle ke
zeléssel nem lehet e1tüntetni.

•A betegség kiujulásra igen hajlamos még a felnőtt korban is.
A kezelést okvetIenill szakorvosra kell bizni. A kiujulás megelőzésére

igen fontos a napfényen, fríss levegőn és a szabadban való tartóz
kodás. A jó táplálkozásnak is nagy szerepe van és különösen aján
latos a zöldfőzelékek és nyersgyümölcsök fogyasztása. Ugyancsak
nagy gondot kell forditani a tiszta, világos, napfényes és száraz lakásra.

A szem kezelésére sokszor a Kalomel porának behintését rende
lik. Ezen behintö kezelést bárki könnyen elsajátithatja, ha azonban
a beteg jódot szed, nem szabad a Kalomel port a szemébe hinteni,
mivel a jód a kötőhártyán kiválasztódik és a behintett Kalomel po
rával higanyjodid képződik, ami erős gyulladást okoz.

Tavasszal és ősszel szokott jelentkezni a tavaszi kötőhártya

hurut, ami kinzó viszketéssel jár. Azt tartják egyesek, hogy a beteg
séget az ibolyántuli sugarak káros hatása okozza és ezért védő szem
üveg viselését ajánlják. Egyes esetekben a levegőváltozás, magaslati
éghajlat a_ betegséget igen előnyösen befolyásolja.

DRÉHER SÖR FOGALOM!
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Községiink egészségügyi feladatai.
Irta: Dr. VINCZE ENDRE

kö.séel orvos.

Mikor egy község egészségügyével foglalkozunk, akkor tulaj-:
donképen az általános közegészségügyről beszélünk, vagyís olyanról,
amely intézkedéseivel alakóság összeségének érdekeit szolgálja. 
Az általános közegészségügy olyan hatalmas terület, amelyben foly
tonosan lehet bolyongani, kutatni és mindig találunk benne ujabb
és ujabb müvelésre alkalmas terepet.

Magyarországon a közegészségügyi kerettörvény az 1876. évi
XIV. t. c. Ez bizony hatvanéves már és sok tekintetben módositásra
szorul, amit az időközi miniszteri rendeletek pótolnak is. Ez a tör-
vény olyan széles körben öleli fel a közegészségügy' feladatait, hogy
annak bizony még hatvan év után is igen sok része nincs végre
hajtva, részben nemtörődömségböl, részben a községek fukarkodá
sából kifolyóan. Jelenlegi belügyminiszterünk vitéz leveldi Kozma
Miklós üméltósága átérezve azt az óriási szükséget, amely különö
sen a szintiszta magyar alföld közegészségügye terén - a régi k.
u. k. szellem következményeképen - mutatkozott, Dr. Johan Béla
államtitkárával olyan hatalmas munkát.kezdett el, amely az elhanya
golt alföld közegészségügye szempontjából beláthatatlan, örvendetes
javulást hozó következményekkel jár.

A poros Alföld közepén fekszik Gyoma községünk is, amelyre
nézve szintén vonatkoznak az előirt rendeletek. De szükség is van
reájuk. Ha tudtunk áldozatot hozni a jó járdáinkért, miért nem tud
nánk áldozni a legdrágább ~agyonunkért az egészségünkért. Itt azon
ban a legtöbbször drákói vasszigorral, igen gyakran büntetéssel lehet
csak eredményt elérni, mert a maradi vaskalaposság sokszor utját
állja a józan észjárásnak. Pedig igen sok emberi élet volna meg
menthető egy kevés jóindulat és megértés árán. Ha ez a megértés
és jóindulat minden polgárunkban megvolna az egészségügy iránt,
csodaszámban menő dolgokat leletne felmutatni rövid időn belül
kevés áldozattal.

Ezért községünk legégetőbb feladata volna szerintem a vizve
zeték· megépítése. Ez óriási horderővel bir egészségi szempontból.

M E I N L kávé-tea-kakaó
a

SZÖVETKEZETI BOLTOKBAN
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"Tessék csak elképzelni, hogy a tíszta, szennyezetlen ártézi vizet a
,lakásunkban frissen a vizcsapról kapnánk, nem volna kitéve a fer
tőzés veszélyének. Azonban megoldódna az utcai locsolás kérdése és
ami szintén fontos, tilzveszély esetén mindenütt kellő mennyiségü,
bő viz állna rendelkezésre. Hogy ezt nem lehetetlen keresztül vinni,
arra példa Orosháza község, ahol vizvezeték szintén nem volt. A
lakósok ugy oldották meg maguk között, tehát nem parancs szóra,
hogy tO-l 5-en összefogtak és saját költségükre kutat furattak a
község különböző pontjai és azt csöveken elvezették a lakásukra. Ha
már most csatlakozni óhajtott valaki hozzájuk, ugy azt megfelelő

belépési dij lefizetése ellenében megengedték. Igy csakhamar annyi
ilyen kut létesült, hogy Orosháza ezidő szerint vizvezetékkel rendel
kező boldog községeink közzé tartozik.

Ezt nálunk is meglehetne csinálni ilyen alapon és mindjárt por
talanitani tudnánk utcáinkat és ezzel nagy lépést tennénk a tüdővész

lekl1zdése terén is. Ha már ennél a betegségnél tartunk, megemlítem,
hogy a gyomai járásban a gümőkóros halálozási arányszám az 1932.
évi kimutatás szerint az országos átlag fölé emelkedett és Békésme
gyében a legrosszabb helyre került. Igaz, hogy ez Endröd község
rossz halálozási statisztikája miatt van, mert mig Oyomán a halálo
zási szám 1'6 ezrelék, addig Endrődön 3'2 ezrelék.

Másik nagy horderejü feladat volna egyegészségház feláIlitása,
ahol általános egészségügyi tanácsadáson kivül a szülö-otthon és a
"Stefánia" csecsemövédöegyesület helyi szerve is elhelyezést nyerne.
- Ezen egészségvédő házban történne a felvilágosító tanácsadás,
tüdöbetegek, nemibetegek, házasulandók, stb, számára. - Ez az a
terület ugyanis, ahol meg lehet elözni a bajt. Igen sok családi tra
gédiát lehetne ezen intézménnyel megelőzni, nem is emlitve azokat
a sok-sok ezreket, ami a községnek maradna meg azon a réven,
hogy a kellőképen kioktatott serdülő ifjuság nem szaporitaná a sok
elmebeteg számát, akik csak terhet jelentenek az egészséges munka
erőkre. Én azt hiszem, amit egy község 10 év alatt elkölt elmebete
gek ápolására, abból az összegből felépülhetö lenne egy ilyen egész
ségvédő ház és akkor bekövetkezne az, hogy 10 év mulva nem
szerepelne ilyen kiadási tétel a költségvetésben.

Fontos feladat volna egy napközi otthon létesítése, hogy az a
munkásasszony, aki kis csecsemőjét, vagy gyermekét senkire nem

Vasárut, jót-olcsót? A szövetkezeti boltokban!
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tudja reábizni odahaza, íde elvinné és nyugodtan tölthetné be munka
körét, mert tudná, hogy gyermeke biztos helyen van és nem történik
semmi baja.

Szükséges volna egy tüdőbeteg fektető, vagy nevezzfik napo
zónak. Itt tanulná meg az a tfid6beteg azt, hogy hogyan kell neki
élnie otthonában, ha gyógyulni akar. Szinte beleidegzödne a tisztaság
iránti szeretet, nem kételkedne a veszedelmes bacilusok létezésében,
hanem igen bölcsen szót fogadna és óvná a családját a sulyos be
tegségtől mert ezen a téren kétségbeejtő állapotok uralkodnak.

Sok hasonló kérdés volna még ezenkivOl, de én csak a leg
~zükségesebbekre óhajtottam e rövid értekezés keretében reámutatni.
Örömömre szolgál, hogy mindezen kérdésekkel hál' lsten községonk
érdemes eI61járósága állandóan foglalkozik és az bizonyos. hogy
néptinket jellemző okossággal ezeket a hiányokat megfogja valósi
tani. Akkor elmondhatjuk, hogy mindent elkövettOnk és megtettűnk

szegénységünkben is lsten áldotta fajtánkért és hazánkért, ,mert ez.
az ut Nagy-Magyarország felé.

Anya- és
növendék
álla oknak
továbbá a

gyors és ex. ress
hizla&ásn~1

nélkülözhetetlen!

CHINOIN-UJPEST
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A fertöző gyermekbetegségekröl
és azok megelőzéséről.

Irta: Dr. HOPFER JÓZSEF
lI:yermekgyógyész, főorvo8.

Fertöző betegségeknek nevezzük mindazokat a megbetegedéseketp

amelyek érintkezés, vagy pedig közvetitö tárgyak vagy személyek
utján terjednek a beteg emberről az egészségesre. A betegség to
vábbvitele, vagyis a fertőzés történhetik a beteggel való közvetlen
érintkezés, kézfogás, kézcstlk, csók stb. utján. Létrejöhet azonban
a fertözés a beteggel való érintkezés nélkül is. A fertöző anyagot,
a kórokozót ugyanis továbbithatják a beteggel érintkezésbe került
egészséges személyek - anélkUl esetleg, hogy ők maguk megbete
gednének - ugyszintén tárgyak is, igya beteg ruhanemüje, ágy
nemüje, evöeszközök, pohara, törülközője, könyve, ujságja, játékszerei,
a beteg szobájának butorzata, padlója, áltaJában minden olyan tárgy,
mely a beteggel érirtkezésbe jutott.

Sőt közvetitheti a fertőzést a beteget környező levegö is, amely
ben a benne lebegő porszemecskéken tapadhatnak meg fertőző csirák,
vagy pedig a beteg lélegzése, köhögése, tüsszögése során kerülnek
a levegőbe kis nyálkacseppecskék, melyek szintén tartalmazhatják a
kórokozót. Ha az egészséges egyén ilyen fertözött levegőt belélegez,
megtörténik a fertözés. Ennek az ugynevezett cseppfertözésnek főleg

az olyan fertőző betegségek létrejöttében van szerepe, amelyeknél a
légzőszervek bántalmai együtt járnak a bajjal s esetleg éppen leg
kiemelkedőbbek a betegség tünetei közül. Igy például cseppfertőzés

utján terjed a szamárhurut, az influenza, a tuberkulózis, a kanyaró
stb. Vannak aztán oly fertöző betegségek is, melyeknek okozója apró
állatok, rovarok közvetitésével jut az emberbe. A kiütéses tifusz kór
okozóját például tetvek, bolhák, a maláriáét pedig bizonyos szu
nyogfajta viszi át az emberre.

A fertőző betegségek a gyermekkorban aránylag igen gyakoriak,
aminek magyarázata több körülményben rejlik. A csecsemőnek, a
kisdednek jóval kisebb az ellenállóképessége, a betegséggel, fertőzés

sel szemben, mint a nagyobb gyermeknek és a felnőttnek. Másrészt
a kis gyermek számára igen könnyen nyilik fertözési lehetöség. Nap
ról-napra sok játszópajtással érintkezik az udvaron, az utcán, park
ban, a gyermekkertekben, napközi otthonokban, óvodában, iskolában.
Lehetséges, hogy a játszótársak, vagy iskolatársak egyike valamely
fertőző betegséggel fertöződött, de - minthogy e betegségnek nyilván
való tünetei még nem fejlődtek ki nála - kisebb, jelentéktelenebb
tünetektől eltekintve, még egészségesnek látszik. A fertöző baj kór-
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okozóját azonban már magában hordja s a vele érintkező, vagy
környezetében megforduló egészséges gyermekek számára a fertőzés

kutforrása lehet.
Megkönnyíti a gyermekkorban a fertőzés bekövetkezését az a

:körUlmény is, hogy a gyermek nem tud vigyázni a kellő tisztaságra,
;kezével, ujjaival akaratlanul is piszkálja magát, orrát, száját. Ez által
az orrában, torkában, vagy egyebütt esetleg jelenlévö fertöző bakté
riumok az ujjaira kerülnek, ezekről pedig a kis pajtása kezére, ruhá
jára vagy képeskönyvére s igy rövid uton megtörténik a betegség
átoltása. Az egészséges kisgyermek a kezére jutott fertőző anyagról
nem tudhat, s a rossz szokásnak ő is hódolván, ujját szájába, orrába
dugja s már be is vitte vele a baj okozóját.

A gyermekkorban előforduló fertőző betegségek közül a legfon
tosabbak a vörheny, a kanyaró, a diftéria és a szamárköhögés. Ezek
azok a fertőző betegségek, amelyek a kisgyermekek közt nagy szám
ban fordulnak elő s a tapasztalat és a statisztikai adatok szerint
gyakran okozzák a gyermek halálát. A lefolyás szempontjából enyhébb
megitélés alá esnek a gyermekkori fertőző bajok közől a bárányhimlő

a rubeola (rózsás kiütés) a gyermekbénulás (gyermekparalizis) és a
fültőmirigylob, (mumps.) Ezek ritkán végződnek halállal, néha azon
ban különböző egyéb betegségek társulhatnak hozzájuk s ezek teszik
komolyabbá a bajt. A gyermekparalizis pedig azért jelent sulyos ve
szélyt, mert a baj kiállása után a gyermek egy, vagy több végtagja
bénulttá válik s ez a bénulás a gyermeket esetleg egész életén vé;.
gigkiséri.

Vannak azután oly fertőző betegségek is, melyek nem speciáli~

·gyermekbetegségek, hanem gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt
előfordulnak, korra való tekintet nélkül egyformán észlelhetők. Ezek
'közül sok gyermek pusztulását idézi elő a vérhas, és az influenza,
de rendszerint sulyos lefolyásu gyermekkorban a hastifusz is. Az el
huz6dó, ugynevezett krónikus fertőző betegségek közlil a gyermekre
is nagy veszélyt jelent a tuberkolózis.

Ha meggondoljuk, hogy a különböző fertőző betegségek a gyer
mek egészsége, szervezetének fejlődése, sőt élete szempontjából meny
nyi hátrányt s veszedelmet hozhatnak }l1agukkaJ, tisztán állhat előt

tünk annak a feladatnak fontossága, hogy a gyermekeket a fertőző

betegségektől minden rendelkezésre álló eszközzel megvédjük. Szü-

MEINL KAvÉ - FOGALOM!

.._-----------------_.
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lönek, óv6nőnek, tanitónak, tanárnak, orvosnak szent kötelessége
mindent megtenni a gyermekeket fenyegetö fertőző betegségek elhá
:ritása, megelőzése érdekében.

Elsősorban legyünk tisztában azzal, hogy nincs olyan fertöző

gyermekbetegség, amelyen minden gyermeknek kivétel nélkOl előbb

utóbb át kell esnie. Igaz ugyan, hogy vannak gyermekbetegségek 
igy például a kanyaró; szamárhurut, - amelyeket csak nehezen lehet
elkerülni, de bizonyára mindnyájan ismerünk embereket, akik felnöt
tek anélkül, hogy gyermekkorukban a kanyarót, vagy a szamárköhö
gést megkapták volna. Kétségtelen tehát, hogy ép ugy az emlitett, mint
:a többi tertöző betegség elkerülésére megvan a lehetöség.

Éppen azért a legnagyobb mértékben helyteleniteni kell sok
szülönek azon meggondolatlan eljárását, hogy amikor gyermekei kö
zül egyik kanyaróban, vagy vörhenyben, vagy más fertözö bajban
megbetegszik, nem különiti el a beteg gyermeket az egészségesektől,

hanem az utóbbiakat szándékosan, állandóan a beteg gyermek mel
lett tartja, sőt egy ágyba fekteti az egészségeset a beteggel mondván,
"essenek át rajta valamennyien egyszerre, legalább nem kell azután
félteni öket." Ez az eljárás a legnagyobb helytelenség és kiméletlen
ség a gyermekkel szemben. Senki sem tudhatja elöre, senki sem jó
~olhatja meg, hogy ez vagy az a gyermek biztosan meg fogja-e
kapni egyszer ezt, vagy azt a fertöző betegségét. Igenis mindig fennáll
:a lehetősége, sőt valószinüsége annak, hogy gyermekünk a fertöző

betegségeket, de legalábbis azoknak nagy részét elkerülheti. Szándé
kosan kitenni tehát a gyermeket a fertőzés veszélyének nem egyéb,
.mint bün annak egészsége ellen, kockára tétele az ö zsenge életének.

És itt jól jegyezzük meg azt a kétségtelen tényt is, hogy minél
fiatalabb korban esik a gyermek valamely fertőző betegségbe, annál
biztosabb, hogy az a betegség sulyosan meg fogja őt viselni s annál
könnyebben történhetik meg, hogy a fiatal, fejlődésben lévő, gyenge
szervezet nem fog tudni megküzdeni a kMral, s áldozatul esik.
Viszont minél későbbi években, minél fejlettebb korban kapja meg a
:gyermek a fertőzést, annál több a valószinüség arra, hogy a beteg
ség kimenetele nem lesz kedvezőtlen, a már erősebb szervezet komo
lyabb ártalom nél kUl fog átesni a bajon.

Arra kell tehát törekednünk, hogy a gyermekeket, különösen
pedig a kicsinyeket a fertőzési lehetöségektöl mindenképen megóvjuk.
A legfontosabb feladat ezen a téren a fertözés forrásának, tehát ma
gának a fertöző betegségnek idejekorán való felismerése. Fontos ez a
.betegnek megfelelő gyógykezelése érdekében, de nem kevésbbé fon
10s a beteg környezetének a fertőzéstől való megvédése szempont
jából is. Hogyan lehet a fertőzö betegséget korán felismerni? Ehhe~

:szaktudás szükséges, amivel csak a szakképzett orvos rendelkezik.

•
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Bármi baja van gyermekünknek, ne várakozzunk, ne forduljunk taná-
esért a szomszédasszonyhoz, vagy a javasasszonyhoz, hanem hivjuk
el hozzá az orvost. Minél hamarabb kerül orvos kezébe a beteg, annál
könnyebb lesz rajta segiteni ,. minél korábban részesülhet a megfelelő

gyógykezelésben, annál biztosabban meg lehet elözni a kellemetlen
következményeket.

Ha az orvos megállapította, hogy a gyermek betegsége fertöző

jellegü, egyidejüleg meg fogja adni a család számára a szükséges'
utmutatásokat, melyek pontos és szigoru betartása okvetlentil sztik
séges ahhoz, hogyaragálynak más egyénre való átterjedése meg
elözhető legyen. Ezért az orvos utasitásait ne vegytik fölösleges zak
latásnak, hanem magunk is igyekezzünk jó akarattal segitségére lenni
a járványos baj tovaterjedésének meggátlására irányuló munkájában.

Első teendő a fertőző beteg elkiilönitése a családtól, főleg a
gyennekektől. Sulyosabb betegség, különösen vörheny, diftéria, tifusz
stb. esetén legokosabb a beteget kórházban elhelyezni, mert igy a
tökéletes elkülönítés biztositva van. Ha a beteget otthon ápoljuk,
célszerü az egészséges testvéreit olyan rokonhoz elvínni a betegség
tartamára, akinél gyermek nincs. Amennyiben erre mód nincs, a bete
get az egyik szobában ugy ktiJönitsük el, hogy vele kizárólag az a
személy érintkezzék, aki öt ápolja, ez az ápoló személy viszont a
család többi tagjával kerti ljön minden érintkezést. Talán nem kell
ktilön hangsulyoznunk, hogy fertőző beteghez, akár gyermek, akár
felnőtt látogatót bebocsájtani szigoruan tilos. Ha nincs más családtag,_
akire a beteg állandó gondozását lehet bizni, s a családanya ápolja
a beteget, mihelyt belép a betegszobába, vegyen ott azonnal magára
valamilyen felsőruhát, vagy köpenyt és kösse be fejét kendővel,

amely ruhadarabokat a szobából való távozás előtt ismét tegyen le.
Igy elkerülhető az, hogy valamilyen fertöző anyag tapadjon arra a
ruhára, melyben az egészséges családtagok közt tartózkodik.

A fertőzés továbbvitelének megelőzését szolgálja az alapos fer
tőtlenítés is. Mielőtt az ápoló személy a betegszobát elhagyja, feltét-
lentil mosson kezet langyos, szappanos vizzel, törölje meg, s utána
kevés tiszta alkohollal dörzsölje végig kezeit, hogy az azokra kertilt
fertőző csirákat elpusztítsa. A beteg ktilön evőeszközöket, kmön mosdó
szereket és törtilközöt használjon, amelyeket ki1lön kell tartani és
tisztítani. Vannak fertőző betegségek, melyeknél a beteg által hasz
nált éjjeli edényt is megfelelően fertőtleniteni kell szublimátos vizzel,
vagy Iysololdattal. A beteg által használt fehérnemüket kmön kell
kimosni sbeáztatni szappanoldatba.

A beteg felgyógyulása után a szobát s minden a beteggél érint-
kezésbe jutott tárgyat fertőtleniteni kell. Ebben a hatóság is segi~sé

gtinkre fön. A fal és padló, abutorok, ruhanemüek fertőtlenitése:
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különféle módon történik. Értéktelen tárgyakat leghelyesebb elégetni.
Fontos a fertőtlenités szigoru keresztülvitele, mert a beteget környezö
tárgyakra rátapadt fertöző anyag életképességét sokáig megtarthatja
s igy később kiinduló pontja lehet ujabb megbetegedésnek, esetleg
egész járványnak is. A gondos fertötlenitést tehát nemcsak család
tagjaink, hanem többi embertársunk irántí kötelességünk is előirja.

Bármely fertőző betegség fellépése esetén a legnagyobb foku
tisztaságot kell minden családnak szem előtt tartani, mert anélkUl
nem lehet megakadályozni 'azt, hogy a betegség tömegesen jelent
kezzék, járvánnyá fajuljon Különösen fokozottan ügyeljünk ilyenkor
gyermekeink tisztántartására. Ha egy időben több helyütt lépett fel a
betegség, ne engedjük a gyermeket az utcára, játszótérre, áltaJában
olyan helyre, hol többen vannak együtt, mert itt mindig lehet alkalom
a fertőzésre. Az iskolákat, óvodákat járvány idején a hatóság bezá
ratja, hogyezuton is meggátolja sok gyermek gyakori érintkezését.
Nyers gyümölcs, forralatlan tej, viz is közvetíthet i a járványt, ilyenkor
tehát minden élelmiszert alaposan meg kell főzni s csak igy adni a
gyermekek kezébe. Általában bármilyen fertőző betegség fellépése
esetén kérjük ki minden tekintetben az orvos szakszerü tandcsait és
utbaigazitásait, mert a kellő óvrendszabályok eJmulasztásával vagy
be nem tartásával családunknak, barátainknak, embertársainknak
egészségét tesszük kockára.

Az a nagy pusztitás, amelyet a fertőző betegségek a gyermekek
soraiban állandóan végeznek, az orvostudósokat oly eljárás kutatá
sára ösztönözte, amelynek alkalmazásával a gyermekeket a fertőző

betegségekkel szemben védetté lehetne tenni. Közismert dolog, hogy
a himlőt, - amely szintén járványos fertőző betegség, - az orvosok
a himlőelleni védoltásnak a gyermek első életévében való elvégzése
utján ma már teljesen kiküszöbölték a nálunk otthonos betegségek
soraból. Néhány év óta hasonló védőoltást adnak az orvosok a gyer
mekeknek a 2-3-ik életévben a diftéria elleni megvédés céljából is.
Ez az u. n. diftéria-anatoxin oltás, melynek révén a gyermeket mint
egy 4-5 év tartalmára védetté tudjuk tenni diftériával szemben ugy,
hogy akkor sem kapja meg e betegséget, ha ki van téve ilyen fertő

zésnek. A vörheny, a tuberkulózis elleni védettség elérésére ugyan
csak széleskörü kisérletek folynak hasonló védoltásokkal, biztató
eredményekkel.

Reméljük, hogy az orvosi tudomány további haladása és fejló
dése ezen a téren mind több lehetőséget fog nyujtani arra, hogy a
csecsemőink és gyermekeink életét állandóan fenyegető különböző

fertőző kórokkal szemben minél eredményesebben vehessük fel az
elháritásukra, mege/ózésükre irányu ló küzdelmet.

4"
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Az arcápolásról.
Irta; Dr. SZElLE VIKTÓRIA

o. T. 1. orvos.

Az arcápolás még ma is a kozmetika egyik leglényegesebb
része. Az orvosnak kötelessége azt hangsulyozni, hogy nem elég kül
sőleg kezelni a bőrt, mert ahogy a szem a lélek tükre, ugya bőr a
testi állapot tükörképe. Nagyon sok betegség hagy nyomot a bőrön,

különösen ha elhuzódó lefolyásu. Ma már közismert tény, hogy vér
szegénység, epebántalmak, gyomorsav zavarok, petefészek és pajzs
mirigy rendellenességek ráirják magukat a bőrre. Ezért az arcápolás
nál, ha a bőr nem tiszta, mindig ezek után kell kutatni elsősorban,

különben hiábavaló munkát végeztUnk.
A beteg arcbőr ápolásáról itt nem irok, mert ezt esetenként elő

irja az orvos-kozmetikus. Itt csak általánOG utasításokat óhajtok adni
az egészséges arcbör mindennapi ápolásával kapcsolatban. Ezt már
azért is szükségesnek tartom, mert a vidéki közönség nem mehet
olyan könnyen orvos-kozmetikushoz, se szépitőintézetbe, sőt miután
az egyes hetilapok szépségápolási rovataiban a legellentétesebb dol
gokat olvassák, emiatt elég sok bajt is csinálnak.

Az arcbőr hibái lehetnek veleszUletettek, ilyenek az értágulásos
anyajegy, másképen tüzfolt, kisebb-nagyobb szemölcsök, amelyek
néha rosszindulatu daganattá alakulhatnak. Lehetnek szerzettek is a
börhibák, ilyenek a szeplők, orrpirosság, ráncosodás, idő előtti szőrö

södés, pattanás, stb. A veleszUletett és a szerzett börhibák egyrésze
végleg megszüntethető, mint pl. szeplő, szemölcs, pattanás, egyesek
kel szemben állandóan kell küzdeni.

Bármi módon történik az arcápolás, a legelső parancsolat, hogy
csak frissen mosott kézzel nyuljunk az arcunkhoz és feleslegesen
sosem éritsük bőrUnket. Továbbá csakis ártalmatlan szereket hasz
náljunk szépitéshez és mennél többet hagyjuk a bőrt pihenni, tuion
tui használt szépségcikkek, mint pl. sok puder és ruzs nélkül. Ez
nem jelenti azt, hogya száraz bőrt ilyenkor nem lehet egy zsiros
kenőccsel bekenni, mert ez csak előnyére van a börnek, ha tiszta,
nem tömi el a pórusokat, ellenben táplálja a bőrt. Hogy milyen
szépségápoló szereket használjunk, ahhoz előbb tisztában kell jönni
a bőr minöségével. A sima, bársonyo tapintatu bőr a szépség-ideál.
Ha a bőr tulzsiros, vagy száraz, akkor ezt ellensulyozni kell. Mivel
a bőrnek ezen tulajdonságai a bőr faggyumirigy mUködésévei ál1nak
szoros összefUggésben, ezért zsiros bőröknél a bör-mirigyek elválasz
tásának a csökkentésére kell törekedni, száraz bőrnél pedig a hiányt
megfelelő kenőcsökkel kell pótolni. Külön kell megemlékezni azok
ról a börökről, amelyek a homlok, orr és az áll tájékán zsirosak,
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kétoldalt pedig szárazak. Ezeknél kombinált kezelési módot kell
alkalmazni,

A száraz arcbőrt hetenként kétszer gőzöltessük kamilla-tea
forrázat felett, egy gőzölés ne tartson öt percnél tovább és ügyeljünk
arra, hogy a gőz ne legyen tulforró. A gőzölés után az arcb őrt le
töröljük és egy tápláló zsiros kenőccsel kenjük be. A kenőcs csak
ugy tudja hatását kifejteni, ha abban olyan anyagok vannak, amelyek
a bőrt felpuhitják és a zsil' felvételére alkalmassá teszik. Ezért nem
használhatunk erre a célra Uszta olajat, mert ez csak megáll a bőr

felUletén. A száraz arcbőrt keveset kell mosni, legfeljebb naponta egy
szer langyos vizzel és tulzsirozott szappannal. Napközben erre a
célra szolgáló tisztitó kenőccsel lehet levenni a port és a pipere
szereket. A zsiros kenőcsöket apró, ütögető mozdulatokkal vigyük a
bőrre, ahonnan tiz perc mulva a felesleget le lehet !öriilni. Igy aztán
éjjel nem zsirozza az ágynemiit és nappal puderozásra alkalmas. A
puder használatánál óvakodjunk a tulságosan tapadó puderektől,

mert ezek nem engedik meg eléggé a bőrlégzést, különösen, ha sok
rizsport tartalmaznak. Sajnos a legjobb gyári puderekben is van elég
rizspor, pedig ha megizzad a bőr az ilyen puder alatt, ugy a puder
szemcsék elCsirizesednek és valósággal szejjelrobbantják a p6rusokat.
Ezért csak garantált tiszta és ismert összetétel ii pudert szabad használni.

Köztudomásu, hogy a száraz arcbőr igen könnyen ráncosodik.
Ha időelőtt jelenik meg a szem alatt a retteget szarkaláb, akkor elő

ször szemorvossal nézessük meg magunkat, mert ha beteg a szem,
akkor szemiiveg állandó vagy időleges viselésével ez a ráncosodás
rövidesen elmulik. Ha a ráncosodás csak az egyik szem köriil jelent
kezik, akkor különösen gyanus az illető szem látáse!őssége. Azon
kivül a szem környékét állandóan puhitsuk jó bőrtápJáló kenőccsel.

Az arcböl' rugalmasságát maszirozással fokozhassuk. Intézetben külön
böző készülékekkel végzik és megvan ennek a határozott módszere
ha kézzel végezzük is. Otthon naponta öt percig csak csipkedő, ütö
gető mozgásokkal szabad ezt csinálni, bezsirozott ujjheggyel, külön
ben a helytel~n irányu simitások, csak kitágítják a bőrt.

A" zsíros arcbőrt naponta legalább kétszer kell mosni kénes',.
szalicilos vagy szalicil-homokos szappannal és meleg vizze!. Ha
pattanásos a bőr, akkor ügyeljünk arra, hogy mosás közben ne
nyomjuk ki a pattanásokat, mert a gennyet igy széjjelkenjük az arc-

Ha jó pálinkát akar, főzze ki cefréjét
a Gyomai Szeszfőző Szövetkezetben !



54

bőrön. A mosást mindég ovatosan végezzük, ne huzzuk és ne dör
zsöljük a bőrt különösebben, mert a szappanhab és a melegviz nél
kül is kifejti a maga tisztító hatását. Ha a szappanhabot öt percig
a bőrön hagyjuk, akkor annak a hatása erősebb. A mosdóviz legyen
meleg és ha nagyon kemény a viz, akkor felforralt esővizet használ
hatunk erre a célra vagy pedig városban forralt vizvezetéki vizet,
amibe egy-két kávéskanál szódabikarbónát teszünk egy mosdótál
vizbe. Ajánlatos a zsiros arcbőrt kamíllateával gőzölni, ugy, mint
ahogy azt a száraz arcbőr kezelésénél is megemlitettem. Ha a kezelés
következtében a bőr kissé kiszárad, akkor hagyjuk el a kénszappan
használatát és csak egyszerU közömbösitett szappannal mossuk a bőrt

és kénes puder helyett száritó pudert használjunk.

Ha csak az arc közepe zsiros, akkor kénszappanos mosást csak
itt végzünk, a habot itt is rajta hagyjuk, viszont az arc oldalsó ré
szeit csak langyos vizzel mossuk le. Minden mosdás után hideg viz
zel pocskoljuk le a bőrt. Ilyenkor kétféle krémet és kétféle pudert
kell használni, az arc oldalsó részeinek zsiros krémet, a középre
száraz nappali krémet kénpuderrel. az oldalsó részére pedig enyhe
hatásu zsiros pudert tegyünk. Néha az orrzsirosság két-három hét
alatt elmulik ilyen kezeléssel, és akkor egyszerübb lesz a kezelés.
Bőrzsirosságnál kitiinő segitőeszköz a napfiirdő és a kvarcolás, 
főleg akkor, ha sok pattanás és mitesser i; van a bőrön. - Patta
násos arcbőrnél mindig kutatni kell a kiváltó belső bajok után. Hely
telen előitélet az, hogy a serdülő fiatalság bőrét elhanyagolják, már
csak azért is, mert az alapbaj a vérszegénység, renyhe bélmi.í~ödés

és egyéb gyomor-zavarok nem keriilnek kezelés alá. Sokszor nincs
is tudatába ~ roszbőrU egyén, hogy milyen belső zavarai vannak,
csak ha elhatalmasodik a baj, akkor veszi azt észre. Ha időben for
dulorvoshoz, akkor helyes étrendi előirás után esetleg egy jó vas
és arzén-kura kapcsolatán nemcsak a bőre szépül meg, hanem
gyomorzavarok és a vérszegénység is meggyógyul.

A napozásra vonatkozólag azt kell tudni, hogy a legjobban
gyógyit és barnit a délelőtti és a kora tavaszi nap. Különösen ide
ges embereknek ajánlatos a kora tavaszi napozás, mert azok a nyári
forró napot nem tUrik. Sose kezdjiik el mohón a napfilrdést, első

napon csak tiz percig süttessilk magunkat, azután tiz percenként
fokozhassuk a napfiirdő tartaImát. Száraz arcbőrUek zsiros kenőccsel

~-------------------IIIZöldpaprikát, karfiolt, káposztát zöldségnemtit .
legjobb minőségben - olcsón szállií

a Gyomai Termelők Szövetkezeti kertgazdasága !
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védjék bőrüket a tulságos kiszáradás ellen, zsíros arcbőrüek pedig
arcvizzel puhitsák csak a bőrüket. Könnyen elkészíthető erre a célra
a következő összetételti arcvíz: egy evőkanál gJycerin, egy evőkanál

96 fokos szesz és négy kanál viz. Ha a napozás szeplőképződést

vált ki, akkor erős napozással igyekezzünk a bőrt egyenletesen le
barnitani, igy nem látszik a szeplő. Ha ez nem sikerül, mint ezt
gyakran látjuk, nagyon szőke és vörös egyéneknél, akkor az első

tavaszi napsütéstől kezdve fémvédő kenőcsökkel és puderekkel aka
dályozzuk meg a szeplőképződést. A tul nagy és kenőkuránakellent
álló szeplőket ma elektromos uton el lehet távolitani. A szeplőt ne
tévesszük össze a májfoltokkal, ami rendszerint az gyakran fagyással
kapcsolatos. Az ilyen orr pirosságban van mindig egy kis lilás szin
árnyalat és főleg akkor jelentkezik, ha hidegről meleg helyiségbe
lépnek. Egyetlen orvossága a kvarefénykezelés, amit ősszel a hideg
idők beálta előtt kell végezni, tiz-tizenöt besugárzás kell ahhoz, hogy
megakadályozzuk a vörösség terjedését. A tél folyamán is lehet egy
ilyen fény kezelést végezni. Egy télen nem mulik el ez a baj, de két
szezon alatt véglegesen megszünik rendszeres kezelés után. Ha az
orvörösség étkezés után jelentkezik, akkor rendszerint emésztési pana
szokkal kapcsolatos. Ilyenkor nem szabad egyszerre tulsokat enni,
kerülni kell a tulforró füszeres ételek fogyasztását, valamint az alkohol
és feketekávé élvezetét. Jót tesz néha forró kéz és lábfürdő, mert ezek
elvonják a vért a fejből. Ha egy" két heti ilyen kezelés után nem
javul az orrvörösség, akkor orvoshoz kell fordulni, aki egyéb külső

és belső kezelési módokkal ezt okvetlenül megszünteti. Nagyon gya
kori panasz, ki.i1önösen fiatal leányok részéről a tulságos elpirulás,
bár ez nem megy szépséghiba számba, néha annyira bántja az illető

ket, hogya társas érintkezésbe éppen emiatt félszegekké lesznek.
Ennek mindig lelki okai vannak, amire egy-két orvosi rendelő-órán

belül az orvos az illetőt ráveszi és megnyugtatja, ugy a panaszok
rövidesen enyhülnek.

A szel1'lölcsökre vonatkozóan annyit óhajtok megjegyezni, hogy
házilag azokat sose bántsuk, mert a maró anyagok az egészséges
bőrt is megégetik és rutitó heget hagynak maguk után. A szőrszálakat

az arcról sose szedjük ki csipesszel, mert ez a tépegetés megerősiti

a gyökeret, sőt a szőrszálak számát is megszaporitja. Ezért tiszta
ollóval nyimi kell, mindaddig, amig nem áll módunkban orvosnál
elektromos uton ezt eltávolítani.

A mai nő álszeméremből vagy nemtörődömségböl kifolyólag
nem hanyagolhatja el a külsejét, kellő izléssel elkerüli a szépség
ápolásban a tulzásokat és a divathóbort szeszélyeit. Viszont a jól
ápolt külső tudatára minden nőnek szüksége van, mert ez felfokozza
önbizalmát és igy bátrabban néz szembe a kritikára mindig kész
környezetével.
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JOGŰGYI R O V A T

A Telekkönyv.
Irta: DOBO SY KÁROLY

kir járásbirósági telekkönyvvezetö.

Bizonyára sokan ismerik e 'szót
"telekkönyv", de annak fogalmá
val, fontosságával, - eltekintve
azoktól, akiknek bármely vonat
kozásban kenyertik a vele való
foglalkozás, - kevesen vannak
tisztába. Közép s ezzel egyen
rangu iskolák sem foglalkoznak
ennek ismertetésével. E sorokat
azok részére szántam, akiket a
magasabb iskola, vagy foglalko
zás nem ismertetett meg a telek
könyvvei, a telekkönyvet vezető

hatósággal. Az élet az, hol legtöbb
ember vagy mint hitelező, vagy
mint vevő ismerkedik meg a te
lekkönyvvel, illetve a telekkönyv
vet vezető hatósággal. A kellő

ismeret hiánya sok embert csa
lódásba, anyagi romlásba visz.
Ezt megóvandó, azt a célt kivá
nom szolgálni, hogy szives olva
sóim előtt feltárjam a telekkönyv
fontosságát, a telekkönyvi hatóság
intézményének célját.

Tehát mi is az a telekkönyv?
A telekkönyv az a közhitelü könyv,
amely minden talpalatnyi földet
nyilvántart. Megmutatja azt, hogy
az ingatlannak, legyen az ház,
s-zántó vagy szőlő, mennyi a te
rtilete, kik és milyen arányban
tulajdonosai. Megmutatja azt,
hogy az ingatlan tulajdonosának
mennyi adóssága van.

A telekkönyv szempontjából
mindenki csak azt mondhatja ma
gáénak, ami a telekkönyvben
tényleg a nevére van irva. Ha
valaki ingatlant vesz, az nem elég,
hogya szerződést megcsináJják.
és kifizeti annak árát, mert hiába
ül a vevő nyugodtan a megvett
ingatlanban, ha telekkönyvileg
nincs a nevére irva. Amig a te-o
lekkönyvben a régi tulajdonos
nevén áJI az ingatlan, addig azt
a régi tulajdonos rosszhiszemüen
másnak ujra eladhatja, vagy arra
kölcsönt vehet fel.

Ugyanigy vagyunk a köl
csönöknél is. Ha például én köl
csönt adok Kiss Istvánnak,
akinek háza is van, - erről ő

nekem irást ad, ez még nem elég.
a telekkönyv szempontjából. Akár
milyen becsületes ember Kiss
István, kell, hogy beleegyezését
adja ahoz, hogy az általam adott
kölcsön telekkönyvileg is bizto
sitást nyerjen, vagyis telekkönyvi
leg bekebeleztessék, mert csak az
a kölcsön van teljesen biztositva,
amelyik telekkönyvileg a javamra
be van kebelezve.

A törvény annak a jogait védi,
annak ad elsőbbséget, aki azt
telekkönyvileg is biztosította. Ime
tehát fontos, hogy mindenki ugy.



vételi mint kölcsön ügyleteit a
telekkönyvön keresztűl bonyo
Iitsa le.

A telekkönyv célja a vagyon és
hitelbiztonság nyujtása.

Régebbi időkben, amikor még
telekkönyvek nem voltak, napi
rendliek voltak a perek, hogy el
döntessék, kié a birtok. Ma már
jól vezetett telekkönyveink mu
tatják az ingatlanok tulajdonosait
s törvényeink vidék azok jogait.
Akik a telekkönyvben mint jó
hiszem li tulajdonosok belekerliItek,
nem kell rettegniök, hogy kicsu
szik a talaj a lábuk alól.

A hitelezőket is védi a törvény,
de elsősorban csak azokat, kik
az adós ingatlanára az adott köl
csönt a fennálló szabályok szerint
bekebeleztették. üly módon védi,
hogy ha netán adós az ingatla
nát eladná, a telekkönyvben be
kebelezett tartozást a hitelező az
uj tulajdonoson is követe! heti,
mert a bekebelezett tartozásokért
felej az ingatlan. Avagy adós
ingatlana elárvereztetnék, a be
folyó vételárból a telekkönyvben
bekebelezett hitelezők a bekebe
lezés sorrendjében követeléseiket
megkapják.

Hogy is intézzllk tehát vételi,
illetve hitelezői ligyeinket helye
sen, hogy jogaink védve legyenek
és csalódás, kár ne érjen ben
nlinket?
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A telekkönyv nyilvánkönyv ~

amelyet az arra megszabott hiva
talos órák alatt bárki megtekint
het, vagy arról felvilágositást
nyerhet, legyen az a telekkönyv'
bárkié. Ha tehát valaki ingatlant,
- legyen az ház, szántó vagy
szőlő, - szándékozik venni, még
mielőtt komoly alkudozásba kez
dene, ne mulassza el azt, hogy
bemenjen a telekkönyvi hivatalba
s ott személyesen győződjék meg
arról, hogy az általa megvenni
kivánt ingatlan tényleg annak a
nevén van-e, aki azt neki eladni
akarja. Ha igen, kérdezze meg
mennyi annak a területe, van-e
rajta valami adósság. Ha meg-
veszi az ingatlant, a legnagyobb
óvatossággal járjon el a vevő a
vételár fizetésénél, mert mindad-
dig amig a vevőnek az ingatlan
átirása iránti kéreime a telekkönyvi
hivatalba be nincs adva, addig a
régi tulajdonos, mint már előző

leg említettem is, azt mindig meg
terhelheti. ,

Ha valaki a házhelyén házat
épittet, ne mulassza el soha en
nek a telekkönyv ben való kitün~

tetését, mert ezzel a telek értékét
emelí s egyben ha bármi okból
folyólag slirgős kölcsönre van
szüksége, ugy azt könnyebben,
gyorsabban s nagyobb összegben
kaphat. Ha valaki megnősült, vagy
férjhez ment, ne mulassza el,

Ne alkudozzunk, a szövetkezeti boltokban! '
Mert itt semmiért sem kérnek többet,

mint amennyit ér!



hogyatelekkönyvben a felesé
gének, illetve férjének neve ki
legyen ttintetve. Sohasem lehet
tudni, mikor akarja eladni valaki
az ingatlanát, vagy mikor akar
kölcsönt felvenni. Már pedig ha
egy férjezett nö aláir egy köte
lezvényt például Kiss Istvánné
szül. Nagy Mária s e kötelezvény
alapján az ingatlanára, melyet
leány korában mint Nagy Mária
örökölt, kölcsönt akar kapni, el
lesz utasitva a kérelem; nem
lehet telekkönyvileg bekebelezni.
A telekkönyvi hivatal ugyanis
nem tudhatja, hogya telekkönyv
ben szereplő Nagy Mária s a kö
telezvényt aláiró Kiss Istvánné
szül. Nagy Mária azonos sze
mély-e. Ime tehát fontos, hogya
névváltozások a telekkönyvben
minden esetben ki legyen tüntet
ve, mert ellenkezőleg ki vannak
téve elutasitásnak, kellemetlen
ségnek.

Ha valaki kölcsönt ad valaki
nek, azt már nem ugy intézik,
mint ezelőtt 150 évvel, amikor
még nem volt telekkönyv, akkor
még adtak becstiletszóra. Ma már
a törtető élet, a megélhetésért való
verseny üzleti vállalkozásokat ter
mel, melyek közül bizony nagyon
sok balul üt ki s a legjobb módu
emberek is máról-holnapra föl
dönfutóvá lehetnek. Éppen ezért
is a hitelnyujtás szempontjából
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz
ugy az államnak, mint a magán
feleknek a jól vezetett telekkönyv.
Egyszerü a teendője mindenkinek.
Mielőtt kölcsönt ad vagy hitelt
nyujt győződj ön meg arról, hogy
van-e valami ingatlana a kölcsönt

vagy hitelt kérőnek, illetve az az
ingatlan, melyet biztosítékul fel
ajánl nincs-e előző kölcsönök ál
tal tulterhelve, mely esetben az
után a kölcsön nyujtott összeg
veszélyben foroghat. Ha jónak
találja vagyonilag leendö adósát,
ugy adjon neki kölcsönt, vagy
nyujtson hitelt, de ne mulassza
el e kölcsönt vagy hitelt telek
könyvileg is biztositani, mert mint
eJözően mondám, a törvény elsö~

sorban csak annak a jogait védi,
aki azt telekkönyvileg is biztosi
totta, azaz telekkönyvileg is be
kebeleztette.

Egy körülményre kivánom még
felhivni olvasólm figyelmét. Ne
irjuk és ne szerkesszük magunk
az okiratot, legyen az adásvételi,
avagy hitel okirat. Ne menjünk
zugirászokhoz, mert jóllehet egy
pár fillérrelolcsóbban, talán in
gyen megcsinálják azt az okiratot,
vagy kérvényt, de a tapasztalat
azt mutatja, hogy nagyon sok
esetben az olcsó munka nagyon
drága lett, később nagyon meg
bosszulja magát az ingyen munka.
A perek egész sorozatát szokta
maga után vonni. A rosszul szer
kesztett okirat egy embert teljesen
tönkre tehet anyagilag. Az okirat
szerkesztése szaktudást és nagy
körültekintést kiván. Minden rosz
szul szerkesztett mondatot félre
lehet magyarázni és kész a per.
Az okiratok szerkesztésére és kér
vények készitésére egyedül hiva
tottak az ügyvédek, kir. közjegy
zők és községi jegyzők, akiknek
tudásuk, hivatásuk és gyakorla
tuknál fogva oly körülményekre
is kiterjed a figyelmük, amikre a



hozzájuk forduló felek nem is
:gondolnak, illetve amiről a hozzá
nem értök azt hiszik, hogy azok
nem birnak fontossággal.

Tehát bármely vonatkozásban
a telekkönyvvel kapcsolatban dol
gunk van s már a felek egymás
között meg is egyeztek, a telek
könyvi hivatalban meg is győ

ződtek a tényleges telekkönyvi
állapotról, csupán az okirat szer-
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kesztése hiányzik, menjünk ügy
védhez, kir. közjegyzőhöz, vagy
kör:ségi jegyzőnkhöz, ezekben
annyival inkább megbizhatunk,
mert ők az okirat szerkesztéséért
s annak helyességéért felelősek is.

Ennyit kivántam mondani a
telekkönyvröl s ugy gondolom,
hogy ennyit mindenkinek tudni
kell, akinek nem is hivatása a
telekkönyvvel való foglalkozás.

,

VA N C Z A
sütőpor a legjobb

Kapható a szövetkezeti boltokban.
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Mezőgazdasági törvényes
érdekképviselet.

Irta: VAROA LÁSZLÓ

A magyar agrártársadalom ve
zéregyéniségei évtizedeken át fára
doztak azon, hogya mezőgazdaság

és az őstermeléssel foglalkozó la
kosság törvényes érdekképviseleti
szervezethez jusson.

Ezek a törekvések sikerre is
vezettek. Az 1920. évi XVIII. t.-c.,
a háboru utáni magyar törvény
hozás egyik legdemokratikusabb
szellem il törvényalkotása, meghoz
ta a mezőgazdasági törvényes ér
dekképviselet és 1922-ben meg
alakultak a községi, városi, járási
és vármegyei mezőgazdasági bizot
ságok s a törvényes érdekképvi
seleti rendszer csucsintézményei :
a kerületi mezőgazdasági kama
rák, élükön összekötö országos
intézményként az Országos Mező

gazdasági Kamarával.
A mezőgazdasági törvényes ér

dekképviseleti rendszer kiépitését
az államélet mai fejlődési korá
ban halaszthatatlanul szükségessé
teszi az a körülmény, hogy a
XIX. század végén s a Xx. század
elején aImItur jogállamok polgá
rai, ellentétes érdekü társadalmi
osztályokra különülten, igen ne
hézzé tették az államvezetés mun
káját és minden polgár érdekeinek
kielégítésére alkalmas törvények
és országos szabályok alkotását.
Ezért lépett előtérbe már a mult
század második felében az egyes
társadalmi osztályok és foglal
kozási ágak kUIön megszervez-

kedésének szükségessége és ter
mészetesen a társadalomnak azok
a rétegei jutottak előnyösebb hely
zetbe, amelyek leghamarabb is-
merték fel a szervezettségben rejl6
erönövekedést és leghamarabb épi~

tették ki érdekképviseleti rendsze-
rüket és intézményeiket, amelyek
révén saját érdekeiket hathatósan
tudták képviselni, védelmezni és
érvényesiteni.

Sajnos, a magyar földmíves- és
kisgazdatársadalom meglehetösen
későn ébredt tudatára az érdek
képviseleti szervezkedés rendkí
vüli fontosságának, s bár szabad
társulási formában az érdekkép
viseleti szervezet kiépitésésére fő

ként a nagybirtokosok és közép
birtokosok s általában a szak
képzett gazdák eredményes akció
kat hajtottak végre, a törvényes
érdekképviseleti szervezet kiépíté
sével számos társadalmi osztály
és foglalkozási ág évtizedekkel
előzte meg az agrárlakosságot.

Az 1922-ben megalakult mező
gazdasági kamarák nagy ener
giával fogtak törvényes feladataik
nak megvalósitásához. De a más
érdekképvi seletek által kivivott
előnyös pozíciók meghóditása nem
mehetett egyik napról a másikra.
A gazdasági válság bekövetkezése
igen nehéz helyzetbe hozta a kama
rákat is, annál is inkább, mert
érdekeltségük: a magyar agrár
tömegek még a mai napig sem



-I.smerkedtek és barátkoztak meg
saját törvényes érdekképviseleti
szervezetükkel annyira, hogy sa-

o ját munkájukkal minden vidéken
szilárd alapot teremtenének a ka
marai törekvéseknek és teljes ere-

o jükkel támogatnák a gazdakamara
gazdaközérdekü akcióit. Már pe
dig, mint minden érdekképviselet
nek, a mezőgazdasági kamaráknak
is csak akkor lehetne eredményes
a fellépéstik, ha az érdekeltek
tömege osztatlanul áll a hátuk

o mögött s tettel és szóval hatvá
nyozza meg a kamarák cselek
vésének erejét és szavának sulyát.

A kamara munkásságának az
érdekeltség felé, valamint minden
más irányban is eredményessé
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tétele céljából kivánatos és szük
séges, hogyagazdatársadalom
és a kamara között az eddiginél
intenzivebb kapcsolatok létestil
jenek. Érdeke ez akamarának,
de érdeke az egyetemes magyar
gazdatársadalomnak s közvetve az
ország egész közönségének. Szük
séges, hogyagazdatársadalom az
érdekképviselet fogalmával ala
posabban megismerkedjék, hogy
a törvényes gazdaérdekképviseleti
szerveket, azo~mak feladat, jog- és
kötelességkörét megismerje és igy
öntudatossan kapcsolódjék bele
az érdekképviseleti munkába sa
ját maga, családja és hazája ér
dekében.

Hogyan épUl fel a mezőgazdasági törvényes érdekképviselet?

A mezőgazdasági törvényes ér-
,dekképviselet testtileteit a mező

gazdasági érdekeltség választja A
mezőgazdasági érdeke ltség sorába
tartoznak mindazok, akik a ma
gyar földből, a mezőgazdasági

termelésből élnek, tehát mindazok,
akik földbirtoknak Iulajdonosai,
haszonélvezői, vagy haszonbérlői

és mindazok, akiknek ugyan föld
jük nincsen, de munkájukkal kap-
csolódnak a magyar földhöz, akár
szellemi munkájukkal, mint a gaz
datisztikar, akár két kezük mun
kájával, mint gazdasági cselé-

dek, napszámosok, mezőgazda

sági munkások.
A mezőgazdasági érdekeltséget

a törvény értelmében öt csoport
ban irják össze.

Az I. csoportba tartoznak a
mezőgazdasági munkások és cse
lédek, akiknek tehát földjtik nincs,
csak munkájuk révén osztoznak a
mezőgazdasági termelésben.

A II-ik csoporibatartoznak a
10 kat. holdoll aluli törpebirto
kosok, vagy ilyen birtok haszon
élvezői, haszonbérlői.

Én csakis a szövetkezeti boltokban vásárolok,
mert tudom jól, hogy szabott árak mellett

teljes ellenértéket kapok I
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A III-ik csoportba tartoznak a
10 kat. holdnál nagyobb, de 30
kat. holdnál kisebb birtokosok,
haszonélvezők, haszonbérlők.

A IV-ik csoportba, akiknek bir
toka 30 kat. holdnál nagyobb, de
100 kat. holdnál kisebb, vagy ilyen
birtokot haszonélveznek, vagy ha
szonbérelnek,

Az V-ik csoportba, akiknek bir·
toka toO kat. holdnál nagyobb,
vagy ilyen birtokot haszonélvez
nek, haszonbérelnek.

Az agrárlakosság tehát öt cso
portba sorozottan vesz részt a tör
vényes mezőgazdasági érdekkép
viselet községi, illetve városi tes
tületei tagjainak megválasztásá
ban. Ezt a testületet.községi, illetve
megyei városi mezőgazdasági bi
zottságnak nevezik, s hogy hány
tagból áll, az egyes községek,
illetve megyei városok mezőgaz

dasági bizottsága az a községben,
illetve városban lakó választók
számától függ. Legalább 10 és
legfeljebb 20 tagból áll.

A községi, illetve városi mező
gazdasági bizottsági tagok válasz
tása az öt választói csoport sze
rint külön-külön történik, ugy,
hogy mindegyik választói csoport
a mezőgazdasági bizottság tagjai
nak egyötöd részét választja meg
a saját csoporjába tartozó válasz
tók sorából.

Az egyes járás teriiletén meg
alakult községi mezőgazdasági bi
zottságok tagjaik sorából ugyan
csak az ötös választói csoport
arányának szigoru betartásával já
rási mezőgazdasági bizottságot vá
lasztanak.

Az egyes vármegyék teriiletén

megalakuIt járási mezőgazdasági

bizottságok és megyei városi mező
gazdasági bIzottságok ugyancsak
az öt választói csoport számará
nyának pontos betartása mellett
vármegyei mezőgazdasági bizott
ságot választanak, saját tagjaik
sorából.

Az egyes kamarai kerületekhez
tartozó vármegyei mezőgazdasági

bizottságok s ha van a kerület
ben törvényhatósági joggal felru
házott város, akkor annak mező

gazdasági bizottsága is, saját tüg- .
jaik sorából, az egyes választói
csoportok egyenlő arányának be
tartásával, választják meg a kerü
leti mezőgazdasági kamara tagjait.

A Tiszántuli MezőgazdaságiKa
marai tagjait tehát a Békés vár
megyei, Bihar vármegyei, Hajdu
vármegyei, Jásznagykun-Szolnok
vármegyei, Szabolcs vármegyei és
Szatmár vármegyei mezőgazdasági
bizottságok, valamint Debrecen
sz. kir. város törvényhatósági
mezőgazdasági bizottsága választ
ják meg saját tagjaik sorából úgy,
hogy a kamara tagjainak egyötöd
része a 10 holdon aluli törpebir
tokosok (haszonbérlők, haszon
élvezők) sorából, egyötöd része a
10-30 holdas birtokosok (haszon
bérlők, haszonélvezők) sorából,
egyötöd része a 30-100 holdas
birtokosok (haszonbérlők, haszon
élvezők) sorából, egyötöd része
pedig a 100 holdon felüli birto
kosok (haszonélvezők, haszonbér
lők, gazdatisztek) sorából kerUI ki.

Az ország területe öt mező

gazdasági kamarai kerületre van
beosztva, tehát öt kerületi mező

gazdasági kamara müködik.



Az öt kerületi mezőgazdasági

kamara az öt választói csoport
egy forma arányának betartása
mellett, egyenként 15 rendes tagot
választ a Budapesten székelő Or
szágos MezőgazdaságiKamarába.

Ahhoz tehát, hogy valaki az
Országos Mezőgazdasági Kama
rának választott rendes tagja le
hessen, 'szükséges, hogy közsé
gében, illetve városában a mező

gazdasági bizottság tagjává meg- .
válasszák, onnan a járáson és a
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vármegyén keresztül, a kerületi
mezőgazdasági kamara tagjává vá~

lasztassék s a kamarai tagok az
Országos Mezőgazdasági Kama
rába delegálják.

A mezőgazdasági törvényes ér
dekképviselet tehát a községi, vá
rosi, járási, vármegyei, illetve tör
vényhatósági jogu városi mező

gazdasági bizottságokból, a kerü
leti mezőgazdasági kamarából és
az Országos Mezőgazdasági Ka
marából áll.

A mezőgazdasági bizottságok feladat-, jog- és köteles!5égköre.

A mezőgazdasági bizottságok
12 év óta vannakmegalakitva
Sajnos, kevés kivételtől eltekintve
országosan az a helyzet, hogyed
digi életük alatt legnagyobb rész
ben nem tudták betölteni azt a
hivatást, amit a törvény elébük
tüzött, törvényadta jogaikkal nem
tudtak kellőképen élni, törvény
szabta kötelességeiket nem tud
ták megfelelően teljesiteni. Két
ségtelen, hogyajárási és vár
megyei mezőgazdasági bizottsá
goknál, azoknak működése elé
alig leküzdhető akadályokat gör
ditett az a körülmény, hogya
bizottsági ülésekre más községek
bőI kellett összejönniök azoknak
a tagoknak, akik nem a járás,
illetve a vármegye székhelyén lak
nak. Ez az akadály azonban nem
állott fenn a községi és városi

mezőgazdaságibizottságoknál, mé
gis ezeknél sem volt tapasztal
ható legtöbb helyen érdemleges
tevékenység.

Ennek oka nagy általánosság
ban az, hogy a mezőgazdasági bi
zottsági tagok legnagyobb részben
nem ismerték jogaikat és kötelessé
geiket.

A mezőgazdasági bizottságok
feladat-, jog- és kötelességkörét
az 1920. évi XVIII. t.-c. 16 -- 20 §-ai
a következőkben jelölik meg:

16. §. A mezőgazdasági bizott
ságokmüködésük terliletén a mező

gazdas~g, mezőgazdasági lakos
ság és mezőgazdasági munkásság
egyetemes érdekeinek képvisele-.
tére hivatottak.

Ennélfogva jogositva vannak
tárgyalás alá venni mindazokat a

[
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kérdéseket, melyek területünkön a
mezőgazdasági termelést, a gazda
sági rendet a mezőgazdasággal

kapcsolatos beszerzést, értékesi
tést, hitelügyet, közlekedést, to
vábbá a gazdák, mezőgazdasági

munkások és cselédek helyzetét,
egymáshoz való viszonyukat, va
lamint a gazdatársadalmi és nép
jóléti viszonyokat érintik.

Ama közigazgatási hatóság
elött, amelynek hatósági terUle
iére kiterjedőleg müködnek, jogo
sitva és hivatva vannak feltárni
az emlitett érdekeket, javasolni és
szorgalmazni a szükségesnek lát
szó hatósági intézkedésekeí, rend
szabályokat vagy szabályrendele
teket, másrészt pedig saját hatás
körükben kezdeményezni a cél
szerünek látszó intézményeket.

17. §. M;nden mezőgazdasági

bizottság saját müködési terUle
tén köteles figyelemmel kisérni a
közigazgatási hat6ságoknak azo
kat az intézkedéseit, amelyek a
mezögazdaságra vonatkoznak és
azt a körülményt, meglörténnek-e
olyan időben a mezőgazdaságot

érintő törvényes intézkedések,
amikor azokat a mezőgazdasági

érdekei megkövetelik
Tapasztalataihoz képest meg

kereséseket és javaslatokat intéz
het az illetö közigazgatási ható
sághoz.

. Jogorvoslat közérdekböl.
A mezőgazdasági bizottságok

a közigazgatási hatóságoknak és
a közigazgatási hivataloknak, min
den olyan határozatai és intézke
dései ellen, amelyekről azt tartják,

·Jtogy területükön a mezőgazdaság

vagy a mezőgazdák, gazdasági
munkások és cselédek egyetemes
érdekeire sérelmesek, vagy az em
litett érdekeknek meg nem felel
nek, az érdekelt felek részére
nyitva álló határidőben fellebbe
zéssei élhetnek mindazokhoz a
hatóságokhoz, amelyekhez a sérel
mes határozat, vagy hatósági in
tézkedés szabály szerint fellebb
vihető

Hivatali megkeresések.
18. §. A közigazgatási ható

ságok és hivatalok a mezögazda
sági bizottságok megkereséseit és
javaslatait tárgyalás alá venni s
azoknak, valamint fellebbezéseik
nek elintézéséröl az illető mező

gazdasági bizottságot értesiteni
kötelesek.

Véleményezések.
19. §. Az intézkedésre hivatott

közigazgatási hatóságok és hiva
talok az egész hivatali területük
re kiterjedőleg mUködő mezőgaz

dasági bizottság véleményét köte
lesek kikérni minden olyan általá
nos természetü intézkedés előtt,

amely a mezőgazdaság vagy az
azzal foglalkozók egyetemes ér
dekeit érinti s amely intézkedé
seknél a mezőgazdasági érdekek
ktilönleges mérlegelésének helye
lehet.

A bizottság véleményének köz
lése az ügy természete és elinté
zésének sürgőssége szerint záros
határidöhöz köthető: a vélemény
közlésének elmaradása azonban a
hatósági intézkedést nem késlel
tetheti s a hatóság részére mulasz~

tás indokául nem szolgálhat.



A véleményadásra felszólitott
·m ezőgazdasági bizottság állás
~pontja az intézkedésre hivatott
hatóságot vagy hivatalt nem köte
lezi, de az attól eltérő intézkedés
a véleményt adó bizottsággal is
oly időben közlendő, hogy alkalma
Jegyen kÖlérdekből esetleg fel
Jebbvitel1el élni, ha ennek a fenn
.álló szabályok szerint helye van.

Megkeresések.
20. §. Minden mezőgazdasági

bizottság köteles tárgyalás alá
venni és késedelem nélkül elin
fézni mindazokat a megkeresése
ket, amelyeket hatóságok, köz-
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hivatalok, más mezőgazdasági bi
zottságok, mezőgazdasági kama
rák, gazdasági egyesületek, vagy
más gazdatársadalmi szervezetek
a köz érdekében hozzájuk intéz
nek.

Minden községnek, városnak, já
rásnak és megyének meg van te
hát a maga törvényes gazdaérdek
képviseleti testülete, meg vannak
azok a keretek, amelyeket élettel,
eleven erővel kellene csak meg
tölteni, hogya mezőgazdasági

termelés és az agrárlakosság sor
sának jobbrafordulásán munkál
kodhassanak.

Hogyan működjenek a mezőgazdasági bizottságok?

Saját tapasztalataimból leszürt kelteni. Tehát ne csupán a mező

véleményem, hogya mezőgazda- gazdasági bizottsági tagok ülé
sági bizottságok müködését elsö- sezzenek, mert igy az agrárlakos
sorban a bizottság munkája iránti ság nagy része nem lesz abban
érdeklődés hiánya bénította meg. a helyzetben, hogya mezőgazda

A megalakuJt mezőgazdasági bi- sági biiottságról tudomást vegyen,
7ottságok legtöbb helyen megpró- hanem a község egész gazdatár
bálkoztak az érdemi munkával, de sadalma gyüljön össze azon alkal
már a második-harmadik ülésen makkor, mikor a gazdatársadalmat
a bizottsági tagok nagyrésze távol . közelről érintő, fontosabb kérdé
maradt s igy a további munka le- sek kerülnek megtárgyalásra. A

etetienné vált. Ezen a bajon, elte- vonatkozó törvény erre módot ad,
kintve a bizottsági tagok és az mert a mezőgazdasági bizottsági
elnök személyének kiválasztásától, ülések általában nyilvánosak. A
azzal lehetne segíteni, ha a mező- tanácskozásokban bárki résztve
gazdasági bizottsági gyülések het, aki az agrárlakosság sorából
iránt az egyes községek agrárla- éppen leginkább érti a kérdést és
kosságában sikeriline érdeklődést érdemben legjobban hozzá tud.

'í'7;;ter pálinka főzési dija 1'25 pengő
a Gyomai Szeszfőző Szövetkezetben
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ahoz szólni, mert a törvény sze
rint a mezőgazdasági bizottság
tárgyalásaiba az egyes kérdések
szakértöit bevonhatja.

Ha a községi, illetve városi me
zőgazdasági bizottságok a község
egész agrárlakosságának bevoná
sával megrendezett gazdagyülések
keretében tartják meg üléseiket,
bizonyára fel fog ébredni a mező

gazdasági bizottsági rendes tagok
ban a felelősség érzet éppen ugy,
mint az önbizalom és ambició,
mert hiszen ha egyes kérdések
felett szavazásra kerül a sor, a
mezőgazdasági bizottsági rendes
tagok döntik el a gazdagyülés
határozatait. Felesleges is talán
emlitenem, hogy az ilyen nagy
gazdagyülések keretében tartott
mezőgazdaságibizottsági üléseken

hozott határozatoknak más lesz éi.
hatása, a sulya és az átütő ereje,
mintha egy szük, 10-20 tagu
bizottság zárt U1éséből erednek
azok.

Igy lehet biztositani annak éi

lehetőségét is, hogy a mezőgaz

dasági kamarák gazdaközérdekü.
akcióiról a mezőgazdasági bizott
ságok utján az egyes községek
és városok agrárlakossága meg
felelően tájékozódhassék, valamint
azt is, hogy a kormányzat, vagy
törvényhozás gazdaérdekü intéz
kedései az agrárköztudatba ideje
korán és megfelelöen átültethetők

legyenek.
Amelyik mezőgazdasági bizott

ság munkásságában erre az loltra
lép, müködésének eredményei nem
maradhatnak el.

A kamarák feladata.

Köztudomásu, hogya mezőgaz

dasági törvényes érdekképviseleti
rendszer anyagi megalapozottsága
a mezőgazdasági kamarai iJJeté
kekböl ered. Minden föld tulajdo- .
nos gazdának, valamint a földbér!ö
gazdáknak adókönyvébe 1922-ben
egy uj . tétel került be: a mező

gazdasági kamarai illeték. A ma
gyar gazdát mindenkor érdekelte,
hogy az általa befizetett közpénzek
milyen célra használlatnak fel s

-igy annál csodálatosabb, hogy a
mezőgazdasági kamarákról, azok..
nak hatásköréről és feladatairól
aránylag csak igen kevés gazda
tájékozódott. Ennek a tájékozat
lanságnak tudható be az, hogy
nagyon sokan egésztn téves fo
galmakat alkottak maguknak a

mezőgazdasági kamarákról s mást
várnak azoktól, mint amire tör
vényes felhatalmazásuk alapján a;
kamarák képesek és hivatottak.

A téves fogalmak tisztázása
céljából az 1920. évi XVIII. t.-c.
34. §-át idézem, amely a kamarák
nak a feladatát következőkben

jelöli meg:
,,34. §. A mezőgazdasági ka

marák feladata az, hogya mező

gazdaság fejlesztése körül segit
ségére legyenek a kormányzatnak
és a földmívelésügyi igazgatásnak.
másfelől pedig, hogy az ország
közgazdaságában és társadalmá
ban előmozditsák és képviseljék
a mezőgazdaság, a birtokosok és·
mezőgazdasági munkások egye
temes érdekeit.



Kötelességük tehát állandóan
figyelemmel kisérni, tanulmányoz
ni és feltárni területükön mind
azokat a jelenségeket, amelyek
az ottani mezőgazdasági terme
lésseI és az ottélő mezögazdasági
lakosság helyzetével összefüggnek.
Feladatuk továbbá, hogy megfi
gyeléseik alapján megjelöljék terü
letükön a birtokmegoszlásnak azt
az alakulását, a gázdálkodásnak
azokat az irányait és módjait,
amelyektöl a termelésben legtöbb
eredmény s a mezegazdasági la
kosság minden rétegére legked
vezőbb helyzet várható.

Figyelemmel kell kisérniök más
közgazdasági ágak, nevezetesen
az ipar, kereskedelem, közlekedés,
pénzügy és vámpolitika fejlödését
és a kamara területéhez tartozó
vidék termelésére és mezőgazda

sági helyzetére gyakorolt kihatá
sait.

A tapasztalathoz képest szükség
szerint megfelelő társadalmi, köz
igazgatási, kormányzati és tör
vényhozási intézkedéseket java
solhatnak, vagy pedig saját ha
táskörükben a termelés helyes
szervezésére és egyáltalán a gaz
dálkodás eredményességének eme
lésére megfelelő intézményeket,
berendezéseket létesithetnek és
fenntarthatnak. "

Az egyes mezőgazdasági kama
rák anyagi ellátottsága nem nyujt
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lehetőséget arra, hogy saját hatás
körükben a termelés helyes szerve·
zésére és a gazdálkodás eredmé
nyességének emelésére megfelelő

intézményeket, berendezéseket lé
tesithessenek és fenntarthassanak,
ezért a kamarák leginkább csak
azon törvényadta jogukkal tudnak
élni, hogy a szükség szerint meg
felelő társadalmi, közigazgatási,
kormányzati és törvényhozási in
tézkedéseket javasoJnak.

E sorok irója 10-ik éve áll a
Tiszántuli Mezögazdasági Kamara
szolgálatában s igy nyug'odt lelki
ismerettel állíthatja, hogy a Ti
szántuli Mezőgazdasági Kamara
sohasem nézte ölbetett kezekkel
a magyar mezőgazdasági terme-:
lés és agrártársadalom helyzeté
nek sulyos leromlását, hanem
mindenkor teljes erejének meg
feszítésével teljesitette azokat a
kötelességeket, a melyeket a tör
vény ráruházott és teljes mérték
ben élt mindenkor az agrárérde
keltség érdekeinek védelmére
mindazokkal a jogokkaj, a melye
ket a törvény számára biztosított.

Akamarakerület helyzetét ál
landóan figyelemmel kisérte, pon
tos és kimerítő helyzetképeket tárt
a tiszántúli mezőgazdasági ter
melés és agrártársadalom hely
zetéről az i ntézkedésre hivatott és
illetékes tényezők elé, mindenkor
konkrét javaslatokat és tervezete-

Szabott árrendszer!
A vevő kényeimét, nyugalmát szolgálja!

S'
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ket tárván elő a helyzet romlá
sának megakadályozására, vala
mint a javulás előfeltételeit biz
tositó intézkedésekre.

Mint a törvény idézett soraiból
megállapitható, a kamarák hatás
köre a javaslattételnél megszűnik,

a javaslatok megvalósitása más
tényezőknek elhatározásától függ.
Hogya mezőgazdasági kamarák
hivatásukat ezideig hogyan töltöt
ték be, arról csak azoknak lehet
és szabad kritikát gyakorolniok,
akik ezt a munkásságot ismerik,
az Iránt állandóan érdeklődtek és
figyelemmel kisérlék.

A kamara hivatala.
A törvény értelmében a kamara

szervezelét alkotják:
1. Akamarai tagokközgytilése.
2. A kamara igazgató választ

mánya.
3. A kamarai szakosztályok és

bizottságok.
4. A kamara elnöksége.
5. A kamarai tisztviselők.

Természetesen a kamarai tiszt-
viselők azok, akik állandóan és
kizárólag a gazdaérdekképviselet
tel, a kamarai tigyekkel foglal
koznak s akiknek egytittese al
kotja a kamara hivatalát.

A kamara tisztviselőit a kamara
közgytilése választja. Éltikön a
kamarai igazgató áll, aki a hiva
tal felelős vezetője.

A kamara hivatala tehát nem
hatóság, nem állami hivatal, ha
nem a gazdatársadalom saját in
tézménye, melyet maga tart fenn
és melynek munkáját maga ellen
őrzi és irányitja.

A kamara hivatala hajtja végre
a kamara közgytilésének, igaz
gató választmányának, 8zakos.ztá
Iyainak, bizottságainak és elnök
ségének határozatait. A kamarai
tisztviselők öntik formába a szer
vezet minden fórumának megnyi
latkozásait.

A kamarai tisztviselők látják el
tulajdonképpen az érdekképvise
leti szervezet többi fórumainak
irányitása, ellenőrzése, megbi
zása és akaratnyilvánitása alapján
mindazokat a feladatokat, ame
lyeket a' törvény a kamarák elé
tüzött. A kamarakermet mezőgaz

daságának állandó figyelemmel
kisérése, tájékozódás, adatgylJjtés,
a helyzetkép összeállítása és fel
tárása, a gazdasági zavarok és
bajok okainak felkutatása, elmé
leti és gyakorlati tanulmányozása,
a tapasztalatok és megállapitások
alapján javaslatok és tervezetek
kidolgozása, az ügyeknek szak
szerü beállitása, s az egyes ka
marai fórumok elé előkészitése a
kamarai tisztviselők feladata.

A kamara személyes képvise
lete a kamarai elnökön kivtil csak
nem kizárólag a kamarai tisztvi
selőkön keresztül nyilvánul meg,
a kamarai tisztviselők vesznek
részt a gazdagytiléseken, szakér
tekezleteken, más gazdaszerveze
tekkel, valamint hatóságokkal
folytatott tárgyalásokon, megbe
széléseken.

Magával az érdekeItséggel, te
hát az egyetemes agrártársada
lommal a kamara hivatalán ke
resztul történik az érintkezés, a
kamarához személyesen vagy irás
ban fordulók a kamarai tisztvise-



löktől kapják meg ügyes-bajos
dolgaikban a tájékoztatást, felvi~

lágositást és utbaigazitást.
A kamara hivatala az agrártár

sadalom minden tagja számára
nyitva áll, bizalommal fordulhat
oda bármely gazda, földmüves,
cseléd, vagy munkás, egyforma
készséggel fog ügyének elintézé
sénél találkozni. A kamarai hiva
tal dijtalanul áll mindenkinek
rendelkezésére, teljesen ingyen ad
tanácsokat, felvilágositásokat min
den mezőgazdasági kérdésben.

A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamarának igazgatóján kivül hét
fogalmazási tisztviselője van s a
kamara müködési területe hét tör
vényhatóság területére terjed ki.
Akik tehát a kamarai tisztviselők

vidéki kiszállásait reklamálják,
gondolják meg azt, hogya kama
rai hivatal folyó ügyeinek ellátása
a ka marakerület egyetemes és
folyamatos gazdaérdekképviselete
az aránylag nagyon kevés számu
kamarai tisztviselőket rendkivül
igénybe veszi s fizikailag ugyszól
ván teljesen lehetetlen, hogy a
kamarakerület több, mint 400
községével a személyes érintkezést
is megfelelően fenntarthassák.

Egy ilyen hatalmas érdekkép
viseleti terület és ilyen nagyszám u
érdekeltség mellett leginkább csak
a sajtó utján tud a kamara érde
keltségének széles rétegeivel kap~

MJ:IHL ~~~ÉL KAKAÓ

csolatot teremteni és fenntartani.
Ezért a kamara állandóan nagy
gondot fordit a sajtószolgálatra
ugya budapesti, mint a debre
ceni, valamint a kamarakerülefben
megjelenö vidéki lapol<ba minden
fontosabb gazdaközérdekü kama
rai akcióról közléseket ad le; de
ezenkivül saját kiadásában két
lapot jelentet meg, a "Tiszántuli
Gazdák" ·at és a "Tiszán tuli Mező
gazdasági Kamara Hivatalos Köz
löny"-ét. Sajnos, azt kell itt meg
állapitanom, hogya letünt évtized
során az agrárérdekeItséggel sajtó
utján szorosabb érintkezés felvé
tele nem bizonyult eléggé járható
utnak. A jövőben tehát fokozot
tabb érdeklődést kell a gazdakö
zönség körében a kamara kiadá
sában megjelenő lapok iránt fel
kelteni, hogy a gazda társadalom
minél szélesebb rétegei, minél
alaposabban tájékozódhassanak a
gazdaérdekképviseleti munkásság
róI, hogy igy az egyes kérdések
ben egységes agrár közvélemény
alakulhasson ki.

Egyetlen gazdakörből, olvasó
körbőI, gazdatársadalmi alakulat
asztaláról sem szabad hiányoznia
a "Tiszántuli Gazdák"-nak a Ti
szántul egyetlen mezőgazdasági

szaklapjának.
Az uj választás.

A magyar törvényes mezőgaz

dasági érdekképviseleti testületek

MINÖSÉG!



70

tagjainak választása, megbizatása
hat évre szól, tehát hat évenkint
történik a mezőgazdasági bizott
sági és kamarai tagok ujraválasz
tása.

Az eddig megtartott két válasz
tás alkalmával legtöbb helyen
I,lgyszólván semmi érdeklődés nem
nyilvánult meg a gazdaérdekkép
viseleti választások iránt. A vá
lasztásra jogosultaknak elenyésző

csekély hányada nyilvánitotta aka
ratát. Elsősorban ez a teljes kö
zöny az oka annak, hogy mező

gazdasági törvényes érdekképvi
selet alsóbb szervei: a mezőgaz

dasági bizottságok igen sok he
lyen még csak meg sem kisérel
ték, hogy törvényadta jogaikkaJ
éljenek, még kevésbé, hogy tör
vényszabta kötelességeiket a gaz
daközérdekek szolgálata terén tel
jesitsék. Az agrárlakosság nagy
részének még csak sejtelme sincs
arról, hogy milyen hatalmas erő

forrás tenne kUzdelmes sorsának
intézésénél a mezőgazdasági bi
zottságok országos hálózata, ha
a mezőgazdasági bizottsági vá
lasztások iránt érdeklődésével, a
bizottsági tagok megfelelő kivá
lasztásával, a gazdatömegek ele
ven erejével töltené meg az eddig
élettelen, jórészt csak "papiros"
szerveket. .

Ismételten is előfordult, hogy
egyesek, jórészt tájékozatlanságból

vagy a gazdáktól idegen érdekek
s·zolgálatában támadást intéztek a
mezőgazdasági kamarák ellen.
Azoknak, akik nincsenek megelé
gedve a mezőgazdasági kamarák
kal, jó lesz tudomásul venniök,
hogya mezőgazdasági kamarák
tagjait a magyar gazdatársadalom
választja, ha akarja: titkos szava
zással, a mezőgazdasági bizott
ságukon keresztul, tehát a kama
rákat megváltoztatni kizárólag a
magyar gazda közönségnek van
módjában.

Gondosan válasszák meg tehát
minden községben, minden vá
lasztói csoportban, azokat az
egyéneket, akiket bizalmukkal a
községi, vagy városi mezőgazda

sági bizottsági tagsági helyekre
beválasztanak, mert a községi
mezőgazdasági bizottsági tagok.
előtt nyilik meg a lehetőség, hogy
a járási és vármegyei mezőgaz

dasági bizottságokon keresztül
mezőgazdasági kamarai tagokká
lehessenek.

A kamarai tagoknak egyötöd
része kerU! ki csupán a tOO hol
don felüli birtokosok és földbérlők

sorából, tehát kUJönösen fontos
az, hogy ebből a csoportból,
amely vagyoni fUggetlenségénél,
magasabb értelmiségénél és szak
képzettségénél fogva legnagyobb
részt kérhet és vállalhat a kama
rai munkásságból, olyan egyének

IMflHL t:i:ó a nagylgényU fogyasztók számára

----------------------



'választassanak meg kamarai ta~
'gokká, akik a mezőgazdaság egye
temes érdekeiért a közélet terén
már eddig is munkálkodtak és
érdemeket szereztek.

A törvényes mezőgazdasági ér
dekképviseleti testületek minden
tagjára komoly és felelősségteljes

munka vár, tehát akiket gazda
társaik bizalma valamely érdek
képviseleti testiilet tagjává emel,
vessenek számot magukkal s ha
nem éreznek magukban képessé
g~t és hivatast arra, hogy a rájuk
varó feladatokat lelkiismeretes
gondossággal tudják majd ellátni
ne vállalják ezeket a posztokat:
Az érdekképvíseleti választások
nál sem pártpolitikai sem fele
kezeti szempontok n~m lehetnek
irányadók és nem érvényesülhet-
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nek, hanem kizárólag a magyar
mezőgazdaságés a magyar gazda
társadalom egyetemes érdekei
tartandók szem előtt.

Csakis igy képviselhetik a me
zőgazdasági kamarák az egyete
mes magyar gazdatársadalmat s
hogy ez tényleg igy legyen an
nak minden előfeltétele tételes
törvénnyel van biztositva. A jövő

ben tudnia és éreznie kell minden
egyes gazdának, hogy aki a ka
marát támadja és bántja, az az
egyetemes magyar gazdatársadal
mat s annak minden egyes tagját
támadja és sérti, tehát minden
öntudatos gazdának a legerélye
sebben kell visszautasitania az
ilyen, mindenkor idegen érdeke
ket szolgáló kisérleteket.

Izléses báli meghívót, kereske

del m i nyomtatvá nyt rendeljen a

Tu r u I S a j t ó v á II a Iat kft.

nyomdájában

Könyv és Iapkiadás

Budapest, VI. Székely B.-u 18.



meghatározott időpontban bizo
nyos előre meghatározott idő

pontban bizonyos előre meghatá
rozott tőkéhez jusson. Ez az u. n.
elérési biztosítás, amelyet főképpen
azok szokták igénybe venni, akik
ne.m. számíthatnak. nyugdijra. A
maslk eset az, amikor valaki ki
zárólag azért köt biztositást, hogy
esetleges elhaJáJozása esetén hoz
zátartozói (család, szülők, gyer
mekek) bizonyos tőkéhez jussanak
és igy meglegyenek kimélve a
gondoktól, nélkülözésektől. Ez az
u. u. halálesetre szóló biztositás.
A leggyakoribb életbiztositási mó
dozat az u. n. vegyes tókebiztosi
tás, amely nem egyéb, mint az
előbb emlitett két módozat kom
binációja. Tehát ebben az esetben
maga a biztosító fél kapja kézhez
az előre megállapitott összeget._
ha a biztositási tartam lejártakor.
még életben van, ha azomban'
ezen tartam lejárta előtt bármikor
elhalálozna, hozzátartozói kapják
a biztosított összeget. Természe-
tesen ezeken a primitiv é\etbizto-
sitási módozatokon kivül még egy
sereg, az élet minden viszonyla
tához alkalmazkodó egyéb módo
zat van, amelynek felsorolására,
nincs terünk. Elég, ha megemlít-
jUk a járadék-, kiházasitási- és
házastársak közötti kölcsönös biz
tositást. Az életbiztosítást általá
ban ugy tekintik, mint a taka
rékosság legcélszerübb és legcél
ravezetőbb formáját. Lényegében:
nem egyéb mint kényszertakaré
kosság, mert períodikusan vissza-
térö dijfizetési kötelezettségeivel
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A szövetketi biztositás üzletágai.
A biztositás fogalma és célja.

A biztositás az a gazdasági be
rendezkedés, amelynek keretében
az egyén gondoskodhatik arról az
anyagi fedezetröl, amelyre szük
sége lehet előre nem látható de
bekövetkezhető károk esetén. liyen
előre nem~ látható, de kártokozó
események miIlden ember életé
ben bekövetkezhetnek. A biztosi
tás alapja az előrelátó gondos
kodás, motivumai a meglevő ér
tékek konzerválásának szándéka
a saját magunkról és szeretteink~
ről való gondoskodás, tehát bene
a gazdasági meggondolások er
kölcsi szempontokkal kapcsolód
nak. A biztositás kétoldalu szer
ződés. A biztositott dijat fizet a
biztosítónak azért, hogy utóbbi
vállalja helyette az esetleg bekö
vetkező és kárt okozó esemény
kockázatát, tehát ha az esemény
tényleg bekövetkezik, annak 
sokszor igen sulyos - anyagi
következményeit nem ő, hanem
a biztositó viseli. A biztosítási
üzlet lényege a kockázat elosztása
sok ember között azon az elvi
alapon, hogy amít nem bir el az
egyes ember, azt az összesség
könnyen elviselheti. Minél nagyobb
a biztositott felek száma annál
kisebb a kockázat, amely belőle
az egyesre jut.

A biztositás ágai:
Életbiztositás. Az életbiztosítás

nál két fötipust szoktunk meg
kUlömböztetni a kituzött célnak
megfelelően. Az első esetben azért
köt valaki életbiztosítást, hogy egy



a felet a takarékosságra mintegy
kényszeriti. Össze szokták hason
lítani a takarékbetéttel, amellyel
szemben megvan az a kétségtelen
előnye, hogy a kitUzött cél meg
valósitását abban az esetben is
lehetövé teszi, ha a fél elhal.
Hozzátartozói ebben az esetben
is hozzájuthatnak a teljes Wkéhez.
Igaz ugyan, hogy az életbiztosítás
nál a fél nem nyulhat hozzá a
már befizetett összeghez, mint a
takarékbetétnél, de ez sok esetben
előny, ezenkivül a biztositó inté
zetek a már hosszabb ideje ér
vényben levő biztosítások kötvé
nyeire kölcsönöket szoktak foly6
sitani. Viszont előnye az, hogy a
felet a vállalt dij erejéig a taka-'
rékosságra rászorítja. Nálunk az
életbiztositás még gyermekcipők

ben jár. Nem igy Angliában, de
ktilönössen az Egyestilt-ÁlIamok
bant ahol mindenki erkölcsi köte"
lességének tarja, hogya család"
járól ezen az uton gondoskodjék.
A lipcsei uj városháza tornyán
ezt a felirást olvahatjuk : mors
certa, hora incerta, ami annyit
jelent, hogya halál bizonyos,
csak az órája bizonytalan. Gon
doljunk erre és jusson eszünkbe,
mi lesz családunkkal, ha az Isteni
Gondviselés elsz6lit benntinket föl
di pályafutásunk szinteréről. Cson
kamagyarország lakosainak száma
1926-ban 8,457.852 lélek volt.
Ezzel szemben ugyanebben az év-
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ben csak 251.566 orvosi vizsgálat
tal kötött életbiztositás (haláleseti
és vegyes tőkebiztosítás) volt ér
vényben, tehát szász lakósra kere
ken 3 életbiztositás esett. Ugyan
ebben az évben Csonkamagyar
országon elhalt 139.905 ember,·
akik közűl 59.962 volt kereső

egyén. KözUlUk hátramaradottjai
ról biztosítás utján gondoskodott
1798 egyén, nem gondoskodott
58.164 egyén. Ez bizony elég
szomoru statisztika I

Kössünk életbiztositást!
Az életbiztosítással kapcsolat

ban meg kell emlékeznünk az u.
n. népbiztositásról, me ly a szerény
jövedelmü kisembereket akarja ré
szesíteni a biztosítás áldásaiban.
Ezeket a biztositásokat rendsze
rint kis összegekre kötik alacsony
dijakkal és általában orvosi vizsgá
lat néJktil, mig a rendes életbiz
tositásnál általában orvosi vizsgá
latra van szükség. Keretében a
Gazdák Biztositó Szövetkezeténél
igen nagy népszerUségre tettek
szert a fixfizetéses közalkalmazot
tak (postások, vasutasok, rendö
rök, pénzügyörök) érdekében rend
szeresitett, u. n. testületi biztosi
tások havi pár pengő dijjal. Meg
emlitjtik, a családi biztosítást,

. amelynek keretében egyet/en ügy
lettel a család minden tagjáról
történik gondoskodás. A népbiz
tositás legismertebb válfaja a te-

Minőséget, legolcsóbban ?
Szövetkezeti boltokban!
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metkezési segélybiztositás, amely
nek keretében havi pár pengő

. dijért mindenki, aki még nem
töltötte be ötvenedik életévét,
100-500 pengő temetkezési se
gélyt biztosithat hátramaradott
jainak.

Ttizbiztositás. Csonkamagyaror
szágon 1921-től 1926-ig (hat esz
·tendő) 39 964 íüzeset történt,
amelynek kapcsán 50.367 egyén
szenvedett kisebb-nagyobb kárt:
A tuz által okozott kár kereken
187 millió pengő. Ebből biztositva
volt tűzkár ellen 143 millió pengő

érték (76.5 százalék), nem volt
biztositva 44 millió pengő

érték (23.5 százalék). A megtértilt
kár nagyobb része az ipari, a meg
nem térült kár nagyobb része
pedig a mezőgazdasági biztositá
sokra esik. Meg kell jegyezntink,
hogy ez a statisztika csak a tény
leg előfordult íüzkárokra vonat
kozik, tehát a nemzeti vagyonnak
azon nagyobb részéről, melyben
a tüz nem okozott kárt, amely
azonban igen jelentékeny részben
nincs biztositva, nincs benne szó.

Kössünk tUzkár elleni
biztositást!

A gazdaközönség figyelmébe
ajánljuk a mezőgazdasági átalány
biztositást, amelynek keretében az
egyes földbirtoktesthez tartozó
összes vagyontárgyak, tehát épti
telek, berendezés, felszerelés, ter
mények, állatállomány, gépek stb.
biztosithatók tüzkár ellen. A mező

gazdasági átalánybiztositás kere
tében a biztositás kiterjed az aján
lati nyomtatványba beirt mennyi~

ségek keretén belül a biztositott

értékekre, akár fogynak, akár sza
porodnak és a feladott vagyon
tárgyak, termés és egyéb mind
addig biztositva vannak, amig a
birtoktest területén vannak, sőt az
állatállomány azon kivül is. A
A mezőgazdasági átalánybiztositás
ktilönösen két szempontból elő

nyös a gazdaközönségre. Az egyik
az, hogy egy biztosítás keretében
biztosithatja összes vagyontárgyait
a másik pedig az, hogy szövet
kezetűnk a különböző kárveszé~

Iyességü értékeket átalány-dijtétel
alkalmazásával vállalja, ugy hogy
a gazda sokkal kevesebb biztosi
tási dijat fizet, mintha vagyon
tárgyait külön-külön biztositotta
volna.

TUzkár ellen sok mindent lehet
biztositani. Különösen elterjedt az
épületeknek és a bennük elhelye
zett tárgyaknak, pl. lakásberen
dezéseknek, áruknak, termények
nek, ipari és gazdasági felszere
léseknek, továbbá az épületeken
kivi1I elhelyezett tárgyaknak és
készleteknek tuzkár elleni biztosi·
tása. Ennek megfelelően a tüzkár
elleni biztositásnak igen sokféle
alfaja van. Epi1letek, ide értve a
lakóházakat, ipari gazdasági és.
más épületeket is, háromféle mó
don biztosithatók tűzkár ellen. Az
első módozat az, amidőn az épü
letet teljes egészében, a föld sziné
től kezdve tetőzete legfelsőbb ré
széig biztositjuk. A második mó
dozat a tetőzet és az alapépit
mény eléghető részeinek biztosi
tását foglalja magában, a harma-·
dik módozat az, ha csak a
tetőzetet biztositjuk tUzkár ellen.
Tekintve azt, hogy a valószinü



kárösszeg a biztositott összeghez
viszonyítva legkisebb a teljes épit
ménybiztositásnál, nagyobb a má
sodik módozat esetén és legna
gyobb akkor, ha c~ak ~ te!őzet

van biztositva, a blztOSltó mté
zetek a rosszabb kockázat, azaz
nagyobb kárvalószinüségnél ma
gasabb dijtételt alkalmaznak. Na
gyon fontos az, hogy minden
vagyontárgyunk teljes értékre le
gyen biztositva. Kár esetén a leg
több vita abból keletkezik, hogy
a vagyontárgy nem volt teljes ér
tékre biztositva s igyakártérités
is csak a biztositott összeg ará
nyaban történhetik (pro rata). A
kárvallott nehezen érti meg ilyen
kor, hogy ha a teljes értéknek
csak a felére biztositott, akkor
teljes kárának is csak a felét kap
hatja kártéritésül. Hiba az is, ha
valaki vagyontárgyait a tényleges
értéknél magasabbra biztosítja. A
kár bekövetkezése esetén ugyanis
a tényleges kárnál negyobb kár
téritést a törvény értelmében ugy
sem kaphat s igy a többlet-érték
után hiába fizette a dijat.

A tűzkár elleni biztositásnak
nagyon sok válfaja van, amelyek
'közul a gazdaközönséget legin
kább a cséplögépek és traktorok
biztositása, továbbá az erdőbizto

sitás érintik, mely utóbbi kiter
jedhet az élő erdőre, vagy a ki
termelt, döntött fakészletre. Meg
kell még említenünk a gyárak és
ipartelepek, árukészletek tüzkár
elleni biztositását, amelynek szin
tén óriási nemzetgazdasági jelen
tősége van.
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Kössünk jégkár elleni

biztosítást!

Jégkár ellleni biztositás. 1924
töl 1927-ig (négy esztelTClő)

Csonka-Magyarországol1 a jég
verés elpusztitott 107.425 katasz~

trális hold vetést. Az igy veszen
dőbe ment érték hozzávetőlegesen

25 millió pengő. Csonka-Magyar
ország mezőgazdasági termelésé
nek értéke 1928-ban kereken
1800 millió pengőre rugott. Eb
ből biztositva volt jég ellen 300
millió pengő étiék (17 százalék),
nem volt biztositva jég ellen
1500 millió pengő érték (83 szá~

zalék). Németországban dr. Manes
Alfréd professzor megállapitása
szerint a kalászos terményeknek
mintegy 80 százalékát, az egész
mezőgazdasági termelésnek pedig
60 százalékát biztositják, nem is
szólva azokról az országokról,
ahol a gylimölcsöt, virágot, szénát
és sarjut is biztositani szokták
jég ellen. A mi eredményünk ez
zel szemben elég szegényes, nyil
vánvaló tehát, hogy ezen a téren
még sok a tennivaló. A mező

gazdasági lakosság széles rétegei
nek propaganda utján való fel
világositása lehetséges és szük
séges. Példa erre Bajorország,
ahol Moldenhauer professzor meg
állapitása szerint 1883-ban a·
mezőgazdaságiterményeknek még
csak két és fél százaléka volt biz
tositva és ez a szám már 1906-ban
egyedül a Bayerische Hagelver
sicherungsanstaltnál 40 száza
Iékra emelkedett. Az utóbbi évek
ben a jégbiztositás nálunk is
némi előhaladást mutat. Azonban



76

a helyzet még mindig nem kielé
gitő. Holott hazánk eléggé szélső

séges időjárása és a gyakori jég
károk, nemkülönben a mezőgaz

daság jelenlegi sulyos helyzete a
jégbiztositást nemcsak kivánatossá
hanem egyenesen nélkülözhetet
lenné teszik. A Gazdák Bizsositó
Szövetkezete, tekintettel a jégbiz
tositáshoz . füződő nagy köz- és
magángazdasági érdekekre, a mult
évben a jégbiztositási dijakat át
lag 10 százalékkal leszáll itatta és
az 5 százalékon aluli károk (fran
chise) megtéritését is vállalta, vál
tozatlanul érvényben hagyva azo
kat a jelenlős kedvezményeket a
melyeket már korábban is nyujtott
a gazdáknak. Igy válik érthetővé,

hogy a szövetkezet 1928-ban a
jégbiztositásban az összes intéze
tek között az első helyre került.

Kössünk állatbiztositást!

Baleset- és felelősség- (szava
tolási) biztositás. 1921-től 1926-ig
(hat esztendő) Csonka-Magyaror~

szAgon különféle balesetek követ
keztében elhalt 15.501 ember.
Ebből a számból láthatjuk, hogy
napjainkban milyen óriási fontos
sága van a balesetbiztósitásnak.
A kenyérért folyó lázas hajszAban
többé-kevésbé mindannyian ki
vagyunk téve a balesetek veszé
lyeinek, vonaton, hajón, villamo
son, az utcán, foglalkozásunk kö
rében, sőt otthonunkban is. Ilyen
előre nem látható, de bekövetkez
hető baleset ellen nyujt védelmet
a balesetbiztositás, amely meg
köthető haláleset, állandó vagy

muló munkaképtelenség esetére.
A felelősségbiztositás azok ellen a
károk ellen nyujt védelmet, ame
lyek másoknak veltink szemben
is jogosan támasztható kártéritési
igényeiből származnak Ha valaki
autójával elgázol egy embert, vagy
kidönt i valakinek a keritését, kár
téritési igénnyel lépnek fel vele
szemben. Ilyen eset az is, amikor
a háztulajdonossal szemben je
lentenek be kártérítési igényt az
ért, mert házának tetözetéről a
vihar által lesodort cserép sulyo
san megsebesit valakit, vagy háza
előtt a fel nem hintett járdán ki
töri a lábát a járókelő. A modern
városi bérpalotában könnyen tör
ténhetik szerencsétlenség akár a
lift, a villany- és gázvezetékkel.
kapcsolatban, akár azért, mert a
lépcsőház rosszul volt megvilá
gitva. Ilyen esetekben a háztulaj
danossal szemben szoktak fel
lépni, akit - mivel birói gyakor
latunk a vétkesség nélktili kár
téritési felelősséget kiterjesztette a
a villamos vezetékek, leszakadt
sodronyok és liftek által okozott
baJesetekre is, - gyakran igen
sulyos kártéritésre kötelez a biróság.

Kössünk bateset- és fetetősség~

biztosítást!

Betörés-lopás elleni biztositás.
Sajnos, a háborutól és forradal
maktóI anyagilag és erkölcsileg
megtépázott társadalmunkban igen
nagyra nőt a bünözésre hajlamos
egyének száma, akik a személy
és vagyonbiztonságot veszélyez
tetik. A kereskedő, akinek bolt
jában és raktárában, az iparos,..



akinek mOhelyében, a polgár, aki·
nek lakásában van egész vagyo
nának jelentékeny része, nem nél
kOlözheti a betöréses-lopás elleni
biztositást. Azok, akik nyaralni
mennek, vagy akik vidéki ottho-
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nukból visszatérnek a fővárosba,

gondoljanak arra, hogy városi
lakásukat, vagy vidéki villájukat,
házukat saját érdekiikben biz
tositaniok kell betöréses-lopás
ellen.

Miért fizessünk adót?
Irta: Dr. SZÁSZ LAJOS

községi adóügyi jegyző.

Hogy őszinte legyek, én nem
.erről irnék, ha nem lett volna
adva a tárgy, amiról irilom kell.
Inkább arról szeretnénk imi, hogy
ha már adót fizeWnk, milyen fel
tételek és módozatok mellett te
hetjlik azt ugy, hogy reánk nézve
a törvényes keretek között a leg
előnyösebb legyen.

Hogy miért fizessünk adót?
A saját magunk jól felfogott

érdekében.
Hiszen adó mindig volt és min

dig is lesz, ha ezelőtt tized, dézsma,
porció, robot vagy harács volt is
a neve és hol az arra illetékesek,
hol a Csák Máté-féle kiskirályok,
rablólovagok, a mindent felpré
dáló labancok és duló törökök
harácsolták is össze, mert szük
ség van reá.

Az országot adó nélkül fenn
tartani nem lehet. Sok esetben
nem ls tudjuk, hogy adóztunk,
mert vannak látható és naJ:!:yon is
ismert adók, amiket ezen acimen
fizet az adózÓ az adópénztárak
ban ingatlana vagy jövedelme
után és vannak ugyszólván lát
hatatlan adók, mint az ultraviolet
i>ugarak, amelyeket a nélkül lefi-

zet az adózók zöme, hogy tudo
mást szerzett volna az adózásról.
Ide tartozik a borfogyasztásiadó is.

Az ember beül a vendéglőbe s
egy liter bor idogálása közben
el akarja felejteni bánatát s köz
ben nem is veszi észre, hogy a
liter boron keresztiil a borfo
gyasztási adótól eltekintve, hány
és hányféle adóteher viseléséhez
járult hozzá. Ha egy kövér szi
varbóI bodor flistöt eregetiink,
szintén adót fizetiink.

Ma már az élet majdnem min
den megnyilvánulása adófizetés
sei jár.

Az adókra pedig azért van
szlikség, mert az ország fenn
maradása érdekében katonaságot,
csendőrséget, rendőrséget kell tar
tani. Megkivánja ezt az állampol
gárok élet- és vagyon biztonsága
is. Nem nélkülözhetjOk a külön.,.
böző hivatalokat, hatóságokat és
természetesen a megfelelő tiszt
viselői kart. Iskolákra, tanitókra
és tanárokra, orvosokra, jó utakra,
vasutakra, postára, kórházakra
van szükségünk. és miből tarthat
nánk fent mindezeket, ha nem a
különböző cimen szedett adófil-
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lérekböl. Jóllehet sok intézmény,
mint a posta, rádió és vasut stb.
most már a saját bevételeiből

tudja kiadásait fedezni.
Az adók fizetése által egészsé

ges pénzforgalom indul meg az
országban, mert az adókat az
állampénztárba nemcsak beszedik,
hanem azt a szükségletek fede
zésére is fordítják.

A befolyó közterheket, légyen
az adó, illeték, vám vagy jövedék,
az állami élet igazgatását végző

tisztviselők fizetésére, utak, uj
középületek és intézmények épi
tésére fizetik ki és igy a pénz
ujból visszaáramlik oda, ahonnan
adó ala~<jában elvonták s minél
gyorsabb a pénz körforgása, an
nál magasabb az általános jólét
s annál kisebb a nyomor és ke
.vésbbé van a forradalmi meg
mozdulásokhoz alkalmas talaj.

Téved az, aki ma már a minél
nagyobb adófizetésben a lakos
ság kárát látja és nem az ország
vagy szUkebb hazája: a község
boldogulását olvassa ki, annál is
inkább, mert az adótörvények ma
már ,eléggé igazodnak a teherbiró
képességhez.

A legszegényebb néposztály
egy szobás háza után nem fizet
házadót, kevesebb a közmunka
váltsága, földadó megtéritésben
részesül, a sokgyermekesek, a
hadirokkantak, hadiözvegyek, a'
hadiárvák, a Károly csapatkeresz
tesek és vitézségi éremrnel ren
delkezők adókedvezményben ré
szesülnek, az ipari mühelyek adó
mentesek, ami· által az iparos
terhe csökken, az uj házak után
házadómentesség jár és a ház-

tatarozókat - habár szigoruan
megszabott keretek között - szin
tén adókedvezmények illetik meg.

Viszont a nagyobb jövedelmek
egészen a jövedelmek 75 száza
lékáig progressziv módon vannak
adóval sujtva, vagyis minél na
gyobb a jövedelem és a vagyon,
annál magasabb aránylagazadó is.

Képtelenség volna mindazon
adókedvezményeket és könnyité
seket felsorolni, amelyekben a
magasabb helyről irányított szo
ciális támogatás világlik ki és
amelyek által egyenesen serkentik
a lakosságot olyan tevékenységre,
amiből ugy saját magának, mint
embertársainak csak haszna lehet.

Hogy tovább ne menjünk, nem
serkentőleg hat-e az a rendelke
zés, hogya háztulajdonos az uj
ház után bizonyos évekig ház
adómentességben részesül és vaj
jon nem bölcs intézkedésre vall·e
az, hogy mikor az uj építkezés.
ugyis sok kiadással járt, az adó
zó adóterhein könnyit az állam?'

Ezen negativadózással pedig
különösképpen munkaalkalmak
szaporítása a cél.

Ezzel pedig az állami gondos
kodás nemcsak magán az adózón·
segített, hanem az épitkezésre
serkentés révén sok iparosnak
munkaalkalmat, a kereskedőnek

forgalmat, megélhetési és ujabb
adófizetési lehetőséget nyujtott és
végeredményben a pénz egész
séges körforgását tette lehetövé.

Az a község boldog, amelynek
lakosai aránylag sok adót tudnak
fizetni, mert az a község fejlődik,

lakosai megtaláJják munkájuk ég,.



fáradtságuk gyümölcsét s jöve
delmükből könnyen hozzá tudnak
járulni a közterhekhez, aminek
végül az az eredménye, hogy a
lakosság legszerényebb szükség
leteinek kielégitésén kivül a ma
gasabbrendü igényeket, mint a
közvilágitási hálózat kiépitését,
betonjárdák, kövesutak, kórházak,
fürdök, magasabbfoku iskolák,
nyilvános könyvtárak, parkok, mo
dern vágóhíd épitését is meg le
het valósitani, amely intézmények
egyfelől a lakosság széles rétegé
nek megélhetést nyujtanak, más
felől pedig további adóforrásokat
nyitnak meg.

Közrejátszik természetesen a
községek fejlődésében a szeren
csés földrajzi fekvés, a határvá
rosi mivolt, valamint az is, hogy
van-e a községnek vasutja, vasuti
csomópont ja vagy hajózható vizi
utja stb.

Békéscsaba város békében nagy
lélekszám u, poros alföld i nagy
község volt, de az elöbb felsorolt
okokból hatalmas várossá fejlő

dött és csak azért, mert mint ha
tárvárosban és vasuti csomópont
ban, az ipar és kereskedelem óri
ási fejlődésnek indult s ennek
következtében a várost illető adó"
bevétel sokszorosan meghaladta
a békebelit s igy elegendő összeg
állott és áll ma is a város fej
lesztése céljára a város vezetö
ségének rendelkezésére.

Csepel község fejlődésére a
Weisz Manfréd-gyár volt rendki
vtil nagy befolyással, annyira,
hogya község - ami ugyszól
ván egyedülálló eset az országban
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- nem vet ki a polgáraira köz
ségi pótadót, mert a gyár által
fizetett nagy összegü kereseti adó
és az alkalmazottak kereseti adó
ja nemcsak hogy bőségesen ele
gendő a község rendes kiadásai
nak fedezésére, hanem a község
hatalmas fejlödését és a legszé
lesebbkörü szociális és kultur in
tézmények létesitését tette lehetővé.

Az adófillérekkel tehát, amint a
felsoroltakból megállapitható, a
saját boldogulásunkat, a saját
igényeink kielégítését mozditjuk
elő s amikor valaki becsülettel
lerója közterheit, nagyon tiszte
letreIméItó tevékenységet fejt ki.
Ezze n emesak állampolgári köte"
lességét teljesitetle, hanem saját
és polgártársai érdekében is hat
hatósan közreműködött.

A községek vezetőinek tehát
elsőrendü kötelességét kell, hogy
képezze, hogy igyekezzenek től tik
telhetőleg jó tanáccsal, megértés
sel, ügyes kezdeményezéssel az
ipart és kereskedelmet előmozdi

tani, hogya község polgárai kö
zül minél többen járulhassanak
hozzá a közterhekhez és rie csak
ellenérték nélkül vegyék igénybe
a szükséges és hasznos intézmé
nyeket

A község vezetősége sokszor a
legegyszerübb eszközökkel moz
dithatja elő egy község fejlödését
s az adófizetési képesség megja
vitását, mint ahogy az községünk
ben is történt.

A község piaca a környezö
községek lakossága által való
látogatottságánál fogva erős fej
lődésnek indult, azonban szomo~
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ruan kellett tapasztalni, hogy a
piactéri bekötő ut nélktil elidege
nednek piacunkról az eddig ide
szokott baromfikereskedők.

Talán még sohasem dolgozott
a község vezetősége és képviselö
testUlete olyan megértéssel, oly
buzgó igyekezettel és egyetértés
sei, mint ezen kétszáz méter hosz
szuságu bekötő ut létesité6én.

Piacunknak a bekötő ut épitése
óta is egyre mutatkozó fejlődése

a tanu bizonyság arra, hogy ezen
rövid utszakasz jelentékeny ténye
ző a község életében s a község
lakosságának adófizetési képes~

ségét jelentékenyen növelte.
trdemes ugy ősszel szerdai és

szombati délutánokon letekinteni
a községháza elötti piactérre és
látni a hatalmas tömegü baromfit,
amely teherautókon elszál1itásra

Kazánrobbanás

vár és tudni azt, hogy egy-egy
baromfi piac 20-30.000 P-vel
zárul a község termelői nek javára
s ezen összeg jelentékeny része
az örök körforgásban, ha az ipa
roson, kereskedőn és korcsmáro
son keresztül is, ismét csak az
adópénztárba vándorol.

Az adózás tehát manapság nem
elviselhetetlen teher számba megy,
hanem jelentékeny tényező a köz
ségek fejlődésében s elmaradása
- mint ahogy az Sárvárott is
történt a müselyemgyártás leépi-.
tésével és ennek folyamányakép
pen az adótehercsökkenésével
halálba és pusztulásba kerget egy
egy községet.

Annak a községnek a jövőjében

és fejlődésében lehet tehát bizni,
amelynek lakosai becsülettel le
róják közterheiket.

okozza, hogy nem forditanak gondot a kazán falain
lerakodott salak, u. n. kazánkő eltávolítására. Az em
beri szervezet kazánjában, a gyomorban és belekben is
sok salak rakódik le. Annak eitávolitására is ügyeinUnk
kell, mert a testi kazán szintén felmondhatja a szolgá
latot. Kövessük a müvelt nyugat példáját, ahol bevett,
okos és előrelátó szokás, hogy az emberek legalább
hetenként egyszer purgálják magukat. E célra legalkal
masabb a nem kellemetlen izU enyhén, görcsmentesen
ható MIRA keserUviz, mely megelőzi és gyógyit ja az
emésztési zavarokat. Árban legolcsóbb.

Kapható a szövetkezeti boltokban.
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RiciDustermesztés MagyarországoD.
Irta: DR. KIRBACH ERNŐ

okI. mezögazda.

Hirlapokban, folyóiratokban gyakran találkozunk a ricinuster
'nelés kérdésével foglalkozó cikkekkel, melyek vagy az eredmények
ről, termeléstechnikájáról, közgazdasági jelentőségéről vagy csak kri

.íikájával foglalkozik, mely utóbbi minden felvetődő problémának ter
mészetes és szükségszerü folyamánya. Mégis távol állunk attól, hogy
valamennyi kérdés és feladat tisztázva illetőleg megoldva lenne.·

Eddigi szokásoktól eltérően, nem óhajtom gazdatársaimat hosz
szadalmas történeti leirásokkal fárasztani, hanem több évi tudományos
munkám és gyakorlati tapasztalataim eredménye alapján mind arról
beszámolni, ami a gyakorlat és a helyes megitélés szempontjából
szükséges.

Mindenek előtt a termelés technikáját ismertetem, melyen ke
resztül az összes egyébb szokásosan felmerülő kérdésekre a választ
könnyen megadhatom.

A ricinus az Euphorbiaceaek (kutyatejfélék) családjába tartozó
trópusi növény, mely öshazájában 6 -10 m magasra is megnő és
5-6 évig hoz termést. Mint egyéves növény megél a mérsékelt égöv
alatt is és ahol a kukorica jól beérik, ott magjáért jövedelmezőenter
melhető a ricinus is. Nálunk megnői ll/2-2 m. magasra" Szárának
és leveleinek szine fajtánként változik (zöld vagy lilás.) Levelei ha
sogatottak, fajtánként változó nagyságban átlag 30 cm. átmérőjűek

és spirális állásuak. A hajtások csuesán hozza az egylaki fürtös vi
rágzatokat, ennek felső felén a n<'5-, alsó felén a himvirágokat, melyek
nek elágazó porzói a szőlő virágjaira emlékeztetnek. A magház göm
bölyded, háromtiregü, minden üregben egy maggal, fajták szerint
ritkább vagy sürübb tüskékkel, esetleg teljesen sima, éretlen álla
potban rózsaszin-zöld vagy hamvas-kék szinü. A mag alakja hen
geres, lapos lóbabhoz hasonló, a szin fajtánként igen változatos,
·(fekete, piros, szürke, szürkés-barna rajzolatokkal). A maghéj rideg
és könnyen törő. A magbél fehér.

Nálunk legjobban beváltak a ricinus sanguineus fajtái é$ pedig
a sürü ttiskéjii terméstokokkal, melyek koránérök és nagy termés
bozamuak. Ezek a fajták azáltal lettek nálunk termelésre alkalmassá,
imert terméstokjuk nem pattan fel és magjukat nem szórják szét.
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Ahol a korai tengeri j61 beérIk, ott a ricinus beérésére bizto-o
san számithatunk. Tavasszal a késői, ősszel a korai fagyokkal szem
ben érzékeny. Tavasszal a - I Co -ot még elbirja, összel pedig a
- 1-2 Co is. Dombok északi lejtőjére nem ajánlatos vetni. Hogyha
tavasszal elég esőt kapott, j61 birja a nyári forróságot. Amikor más
szántóföldi növényünk már szárad, a ricinus még mindig üde és
erőteljes. Minthogy bokrosan fejlődik és egy zárt táblát képez, a szél
nem tehet benne nagy károkat, valamint a talajt sem szárítja ki. Ez
egyébként a nap szárító hatásával szemben is áll. A jégverés csak,
lényegesen kisebb kárt tehet benne, mint más mezőgazdasági ter
ményben. Gyorsan hoz uj hajtásokat és azok uj virágokat, a fejlő

dés közben jégverést szenvedett tokok csak azon hasábjának magja
pusztul el, melyet erősebb jég ért, mig ugyanazon magház másik két
hasábjában a mag rendesen kifejlődik és be is érik.

Szereti a tápanyagot gazdag, áteresztő és mélyrétegü talajt,
szélsőségesen könnyü vagy nehéz talajok nem alkalmasak. Nem ked
veli a vizállásos helyeket és azokat, ahol a talajviz magasan áll.
Homokon - hacsak nem futóhomok - még mindig jobban meg
terem mint bármely más szántóföldi növényünk. Szikes földben nem·
termelhető.

Istállótrágya csak teljesen érett állapotban, összel alászántva
alkalmazható Műtrágyából a szuperfoszfátot hálálja meg jól, mely a
beérésre siettető leg hat, valamint a minőséget is előnyösen. be
folyásolja.

Vetésforgó tekintetében nem okoz nehézséget. Még önmaga
után is jól megterem, de azért mégis ajánlatos, ha lehet váltani.
A ricinust olyan talajba ajánlatos vetni, amely őszi szántásba, vala
mint tavasszal szükség szerint tárcsázásba, grubbelozásba vagy boro
nálásba részesült. Általában 80 x 80 cm. távolságra vessük. Hogyha
a talaj táperőben nagyon gazdag, ugy 80 x 100 em.-re, ha pedig
gyenge, akkor 70 x 80 cm.r-e; nedves időben kb. 3, száraz időben

kb. 5- 6. cm. mélységre vessük.
Gyakran felvetődött a kérdés termelők részéről a sor és tő

távolságokra vonatkozólag, miért ajánlatos táperöben gazdagabi}
talaj ba nagyobb távolságokat alkalmazni és viszont? Erre való tekin
tettel rövid magyarázattai akarok szolgálni. Minél gazdagabb talaj ba
kerül a ricinus, annál bujábban és erősen bokrosodva hajt. Hogyha
ilyen talajba sürün vetjük, rövid időn belUI 2 és fél 3 méterre is
felnőj, az első és második termelés a sürün álló hajtások és ezek levelei.
miatt annyira el lesz zárva a napsugaraktól, hogy nem tud rendesen
kifejlődni sem pedig idejében beérni·

A magszükséglet holdankint kb. 6 kg. amit ajánlatos a vetés
elött 24 órával langyos vizbe áztatni. Ahol ritkák a. késői!
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fagyok, ott március végén, ápris elején, ahol pedig a késői fagyok
gyakoriak, ott április közepéig vetjük. Egy fészekbe egy magnál töb
bet nem vetünk. A mag kb. 14 nap mulva mutatja hajtását. Hogy
a kivánatos fejlődési fokot elérhessük a talajnak 14 - 15 CO-ra
kell felmelegedni. A vetési munka egy napszám nál többet nem vesz
igénybe kat. holdanként.

Amikor a sorok már láthatók, megkapáljuk, utána pedig szük
ség szerint még 1-2-szer, mert olyan szántóföldi növényünk van,
mely jobban meghálálná a kapálást mint a ricinus. A kapálás a sze
rint, hogy kézzel vagy lókapával kombinált kapálást végzünk maxi
málisan 8-12 napszámot vesz igénybe.

A ricinus virágjait fokozatosan hozza. A főhajtás végén hozott
virág és az ezalatt hajtott oldalhajtások virágjai termésének beérésére
teljes biztonsággal számithatnnk, mig a többiek beérése csak egy
hosszu és meleg ősz esetében lehetséges Ezen oknál fogva érthető

annak fontossága, hogy minden meddő hajtást és olyan virágot, mely
nek beérésére nem számithatunk, kitörjUk. Igen jól bevált módszer
a gyakorlatban, hogy az alsó leveleket ősszelletörjük, miáltal a mag
hamarább érik, anélkül, hogy a termés minőségben vagy mennyiség-
ben szenvedne. .

A termés akkor érett be, amikor a tok varratainál megrepedt,
a tokhéj megbarnult és száraz. Ezeket letörjük és odahaza száraz,
szellős helyen arasznyi magasságban kiszórva tároljuk. Nedves magot
teljesen laposan teregessük szét, hogy ne dohosodjon. Egy kat. hold
szedésére - amit· gyerekekkel is végeztethetünk - kb. 18 gyer
meknapszám szükséges. A szedés nem egyszerre történik, minthogy
a virágok sem egyszerre jelennek meg a tövön. Legfeljebb 4-5
szedésre lehet számitani.

Átlagosan . jó erőben lévő talajon 8-10 g, gyengébb talajon
5-6 g biztosan elérhető de számos termelőm volt, aki jóval töpbet
is elért. Száröz tüzelésre. a tok trágyázásra használható fel. Alla
tok etetésére mérgező hatásánál fogva nem ha~ználhaló.

Állati ellensépek vaey gombabetegségek nálunk nem ismerete
sek. Dacára nagy terjedelmének, és terméshozamának, a földet mInt
elővetemény feltllnően jó állapotba hagyja vissza Mélyen járó gyö
kereivel képes egyrészt a talaj alsó rétegeiből tápanyagot felvenni,
másrészt az utónövény gyökereinek utat nyit az alsó rétegekre; zárt

Szövetkezet a magyar falu jövője f l
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állásánál fogva' meg-akadályozza a nap és szél szárító hatásának ki
fejtését; gyökerei és levelei pedig mint trágya vasszamaradnak a
talajban.

A tokokból a magtermést erre a célra készitett speciális tok
fejtőgép fejti ki. A tokfejtés lényege, hogy egy álló és egy mozgó
korong egymásfelé néző, gumival bevont felületei közé kerül a tgkos
termés, mely a megfelelő beállitás mellett a száraz gubót annyira
megr.:peszti, hogyamagtermés kihull, anélkül, hogy azt is megsér
tené. Egy szél rosta a kiszabadított magot megtisztitja a gUllloktól,
léha magvaktól valamint egyébb tisztállanságtól és visszamarad a
tiszta mag

A magban mint legtöbb mezőgazdasági cikkben, az olajipar is
minőségi külnöbségeket állapít meg. A minőség az olaj-, sav-, léha
mag- és tisztátlanság százalékaiból tevődik össze,

Termelésikalkulációt szándékosan nem állítok össze, mert azt a
termelési' leirás alapján minden gazda viszonyainak megfelelően maga
állítja össze legjobban.

A jövő lehetőséget a ricinusolaj sokirányu használhatósága és
nélkülözhetetlenlen fontossága (repülők kenöolaja, modern bőripar.

stb.) a mai országos és világkereskedelmi helyzete alapján megjósolja,
hogy a gazda mily mértékben rendezkedhet be ennek a cikknek ter
melésére.

Magyarország átlagos ricinus olajszükséglete 60 vagon, ami
normális időjárás esetében 2500 kat. hold terméséből állitható elő.

(Ausztria átlagos szükséglete évente 80 vagón. Németországé 700
vagon, Európa összes szükséglete évente 4500 vagon - 187.500
kat. hold termése) Ez· a szükséglet abban a mértékben női, amint
a gyorsjáratu gépek használata, a speciális bőrkészitmények előálli

tása és textiliparunk fejlődik.

Mindezideig ugy 'Magyarország, mint a legtöbb európai állam
olajszükségletét Braziliából vagy Indiából hozott ricinusmagból fedezte.
Minthogy a ricinusolaj a repülők kenésénél igen nagy fontosságu,
harcászati szempontból a mult háboru és az olasz zárjatok tanul
ságain okulva, minden állam törekszik nélkülözhetetlen ricinusolaj
sztikségletét oly termelőhelyről fedezni, honnan hasonló zárlati rend
szabályok nem zavarhatják. Ausztria, Svájc, Belgium és ezen álla
moktól északra fekvő országok piacára oly mértékben számithatunk,
amily mértékben a magyar ricinusmag vagy olaj az illető piacon
árban versenyképes illetőleg amennyire az illető ország szükségleté
nek ellátását Magyarországon keresztül akarja biztosítani.

Remélem, hogy ez az uj termelési ág az országnak a termelé
sére alkalmas vidékein a magyar gazdatársadalomnak meghozza azo
kat az előnyöket, melyeket saját kisérleteim alkalmával reméltem és
eredményeiben élvezheltem.
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Az alföldi fásitásról.

Az 1923. évi t. c. az u. n. alföldfásitási törvény, előírja, hogy
az Alföldön erdőket s gazdasági fásitásokat kell létesiteni.

A kormány ezen intézkedésével elsősorban az ország, de főként

az Alföld nagy fahiányán óhajt segiteni, de célja ezzel az is, hogy
az Alföld szélsőséges éghajlatán is javítson bizonyos lehetőségek

határai között.
Tudjuk, hogy az Alföld amugy is kevés esőjéből sok kárbavész

az erős felmelegedés, de különösen az esőzések után fellépő száritó
szelek követk eztében. A fasorok, fapászták, erdők ezeknek a szelek
nek erejét törik meg, káros hatását csökkentik, s igy a szántóföldek,
rétek növényzete a lehullott esőt jobban hasznosit ja. A nagyobb ki
terjedésü erdők között, azok közelében a felmelegedés sem olyan
tulzottan nagy s a harmatképződés is könnyebben megíndulhat.

Az erdötelepitések elsősorban a más gazda~ági müveléssel jöve
delmezően nem használható területeken terveztetnek. Az ilyen uj
telepitésti alföldi erdők az első főhasználat évéig földadómentességet
nyerhetnek.

Gazdasági fásítás alatt értendők a fasorok, fapászták s az erdő

höz tartozó facsoportok.
A gazdasági fásitások közé tartoznak a legelőkön tervszerüen

létesítendő fásitások is, a kisebb birtokosokat azonban föként a tör
vénynek az a rendelkezése érdekli, hogy minden tanyabirtokos köte
les a tanyabelsőséget (ház, udvar, szérüskert) legalább egy sor fával
körtililltetni, s ezenfelül minden olyan birtokos, akinek egy tagban
legalább 50 kat. holdnyi szántója, vagy legalább 20 kat. holdnyi
rétje van, azt is köteles fasorokkal beszegélyezni.

Ez a fásitás minden birtokosra kötelező, ezért a leghelyesebb, ha
mindenki mielőbb önként foganatositja a tanyák s a földek körül
fásitását.

Az állam ezen fásitás támogatására az államerdészeti csemete
kertekben ingyen adja ki a szükséges csemetéket vagy suhángokat.

Homokos talajra, vagy laza fekete földbe akácot ültessünk ; ha
a talaj kötöttebb akkor kanadéli nyárfát, szilt, kőrist, tölgyet, a szi
kes talajra pedig tölgyet, japán akácot, kanadai nyárfát, kőrist, szilt,
telepitsünk, mig az erősebben szikes helyre a vadkörte, tamariskat,
ezüstfa (olajfüz) való.

A talajt az ütletendő fasor helyén legalább 2 m. széles pász
tában, erdősitésnél pedig az egész tertilelen, jól meg kell müvelni
(felásni vagy megszántani) s az igy elökészitett földbe ültesstik
a csemetét.
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Tavaszi ültetésnél a talajelőkészités ideje az előző év ősze,

őszi fásitás esetén pedig legalább egy hónappal az ültetés elött vég
zendő el ez a munkálat.

A csemeték gyökerét az elültetésig mindenkor óvni kell a
kiszáradástóf, tehát amikor a csemetekertből hozzuk, a gyökerét ta
karjuk (szalmával, nyirkos zsákkal stb.) s hazaérkezvén, azonnal
helyezzük a csemetéket frissen ásott árokba, a földet huzzuk rá a
gyökerére s igy maradjon az elültetésig. A gyökeret csonkitani nem
szabad, csak a roncsolt gyökérvégeket kell levágni.

Ültetéskor jó mélyen ásott gödörbe, termé!;zetes helyzetben
álló gyökérrel helyezzük a csemetét, s igy huzzuk rá a földet s ezt
ugy nyomkodjuk vagy tapossuk le, hogy ti csemete szilárdan áljon.
Az akác csemetéket a leghelyesebb ültetés után töre vágni; a suhán
goknak csak az ágait kurtHsuk meg.

Az elültetett fasor pásztáját több éven ál kapáljuk, - s ha van
mód rá (pl. a tanya körül) a szárazságban öntözzük is a csemeték,
suhángok tövét- és minden kárositástól óvjuk meg a fáinkat.

Megjegyzendő, hogy az 1935. évi IV. t. c. 310 §-a értel mében
a fasort a földbirtokok közös határvonala mentén ugy kell létesiteni,
hogy egyik fasor se essék a határvonalhoz egy méternél közelebb.

Az alföldfásitás célját szolgáló államrendészet i csemetekertek
Békés megyében a következö helyeken vannak: Békéscsaba, Gyoma)
Orosháza és Vésztő. Ezen kivül évről-évre más-más helyen létesit
tetnek ideiglenes csemetekertek is, hogy a gazdák közelebbről kap
hassanak csemetét, s lehetőleg a saját fuvarjukkal mehessenek érte.

A csemeteigénylések az őszi ültetéshez az azt megelőző nyáron
julius 31-ig, s a tavaszi ültetéshez az előttelevö év őszén október
31-ig adandók be a békéscsabai m. kir. erdőfelügyelőséghez s ugyan
itt nyerhető minden, az alföldfásitásra vonatkozó utbaigazitás is.

Milyen a jó feleség?
A mintafeleség legyen vidám, mosolygó, főzzön jól,

tartsa rendben a házatáját, főképpen' azonban óvja, ápolja a
családja egészségét. Ha családjában valaki elrontotta a gyom
rát, akkor gondoljon arra, hogy van egy forrásv~zJ amelynek
nem kellemetlen az ize, olcsó az ára, amely rendbehozza a
gyomrot, megszünteti az emésztési zavarokat és gyorsan, de
enyhén, görcsmentesen hajt. Ez a forrásvíz az alföldi Mira
keserűvíz. Kapható a szövetkezeti boltokban.
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Mit termeljünk Gyoma és 'környékén,
hogy bővebben arathassunk ?

lrta: CSERMÁK KÁLMÁN
gróf Bethlen Ödönné telekpusztai gazdaságának tiszttartója.

A bő aratás, más szóval többtermelés, az utóbbi években min
den országnak, de különösen Magyarországnak elsörendU problé
mája lett.

Gyomán és környékén mit termeljilnk? Erre csak azt mond
hatom, hogy ezen az aszályosságra hajlamos vidéken igényesebb
kulturnövények termesztése (len, kender, cukorrépa stb.) másfél év
tizedet meghaladó itteni tapasztalatom szerint - legtöbbször csak
várakozá50n aluli termést adhat. Akinek jó összetételti és jó termő

erőben lévő földje van, azt nem akarom ilyen vállalkozástól elriasz
tani, mert ilyenekkel is lehet próbálkozni, különösen akkor, ha ön
tözési lehetőség is van.

A bő aratás lehetősége azonban nem azon fordul meg, mit,
hanem azon, hogy miként termeljilnk. Itt mindenesetre sok kivánni
valót hagy, maga után a kis emberek gazdálkodási módszere. Ezek
a kérdések ,a szaklapokban napirenden vannak s a kormányzat és
arra hivatottak, igen sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Gyökeres
megoldást - anyagi eszközök nélkül -- tudtommal még senki sem
tudott ajánlani. Ezt a kérdést én sem tudom megoldani; cikkem ke
retében tehát arra törekszem, hogy gazdatiszti tapasztalataim alapján
tanácsokkal szolgáljak.

A nagybirtok kétségkivül jobbat és többet termel, mint a kis
birtok. Ezt a vetésforgók betartása, a növényfajták helyes megválasz
tása és a talaj mély müvelés termőerőben tartása illetve trágyázása
által éri el. Ezek a lehetőségek a kisbirtokosná! is adva vannak, csak
akarat és szorgalom s egy kis társulási hajlam kellene a megvaló
sitásukhoz.

Gyoma vidékén a kétnyomásos rendszer uralkodik, ami egy
igen külterjes formája a gazdálkodásnak. Ez pedig: l. őszi kalászos.
2. tengeri. Csak itt-ott e!vétve láthatunk tavaszi kalászost vagy ta
karmányt.

Erről Hensch Árpád hires magyaróvári akadémiai tanár a kö
vetkezőket írja: "Ezen vetésforgó a magyar Alföld némely vidékén
nagyon elterjedt, de a természettől gazdag talajt, illetve bő trágyázást
kiván, azonkivül elegendő természetes legelőkkel való rendelkezést
tételez fel. A talajt igen kizsarolja. Egyoldalusága miatt csak lokális
jelentöségU olyan rendszer, amit nagyobb gazdaságok csak mellék
forgóként, szükségből szoktak alkalmazni."



Ime itt van már az első akadálya a bő aratásnak! Vidékünköfl
bő trágyázásról szó sincs és rétekkel sem rendelkeznek a kis birto-
kosok azonkivül takarmányt is csak nagyon kis területen termelnek.
Trágya igen ritkán kerül a földekre, mert azt tőzegnek kiformálva
elflitik vagy sok esetben eladják. Itt a bajon lucernás'ok létesítésével
lehetne némileg segiteni s több állatot kellene tartani.

A lucerna vidékUnkön jól t.enyészik s ha jQ földbe került még
magtermést is ad. A növényfajták helyes megválasztásánál a kormány
zat nagyban segítségére van a kisgazdának. Nekik nem kell kisérle
tezni, hogy melyik buza vagy tengeri fajta vált be valamelyik vidé
ken a legjobban. Ezt elvégzik a nagyobb gazdaságok és a legmeg
felelőbbet állami vetőmag akció keretében kiosszák a kisgazdák között.

A buza fajták közül környékUnkön a Bánkutiak váltak be él

legjobban s melyeket a vezetésem alatt álló telki gazdaság is szapo
rit a M. kir. Növénytermelési Hivatal felügyelete alatt. A mult évben
csupán 600 q-át helyeztünk el több községnél, ami elenyésző cse
kélység - ugyanis akisgazdák egyrésze nem veszi igénybe, pedig
a bő aratásnak ez is egyik fontos kelléke.

A mai világversenyben azonban nemcsak a mennyiségre, hanem
a minőség javitására is törekedni kell, ugyanis akUlföldi vevőink ma
már nem a fajsulyt, hanem elsősorban a sikértartalmat nézik s ha ez
jó, akkor 1-2 pengővel többet is adnak érte. A telki gazdaság 1935.
évi buzatermés fe1eslegét 18.35-18.85 P-ős áron adta el, akkor ami
kor Gyomán csak 15 P volt a buza ára.

A Bánkuti buza hibájául rójják fel, hogy nem fagyálló, pedig
ez nem fedi a valót, a telki gazdaságban ugyanis a mult évi fagyok.
után még a gyengébb földjein is 8 mázsás átlag termés volt, holott
600 holdon kizárólag Bánkuti buza volt elvetve. Ezzel kapcsolatban
sietek megjegyezni, buzát különhen sem lehet arra kitenyészteni,
hogy májusban a kalászhányás előtt .- 6 fok hideget, minden káro
sodás nélkül elviseljen.

Legértékesebb tulajdonsága a Bánkuti buzának rozsdaállósága.
és korai érése. A telki tavalyi 8 mázsás termés is a korai érésnek
köszönhető, ugyanis a junius 28-30 közötti rekkenő hőség már be
ért állapotban találta, igy nem tudott olyan kárt tenni, mint a későb

ben érő buzákban. Aki saját vetőmagját használja vetésre, az rostálja
meg azt kellőleg, lehetőleg selectorraI. Igen fontos tényező még az
okszerü csávázás, miután az üszög a buza értékét és hozamát csök
kenti. Tapasztalatom szerint sok kisgazda egyáltalában nem csávázza
vetőmagját s ha igen, akkor nem mindig helyes módon. Legtöbbször'
ugy láttam csávázni, hogy 2 százalékos kékkő oldattalleöntötték a
buzát majd összekeverték. Ez a módszer helytelen, mert nem öli meg
az üszögsporákat.



Amerikában csávázó helyek vannak, hol okszerilleg végzik a
vetőmag csávázását megfelelő szerekkel. Ezt a rendszert ,nálunk ig.,
helyes lenne meghonositani a Gyomai Terme]ök Szövetkezete vállal-
kozhatna ilyen csávázó állomás berendezésére I

Most rátérek a másik főterményünk a tengeri termelésnél köve
tendő eJjárások taglalására. Környékünkön ahány gazda van, annyi
féle tengerit vet. Pedig ez óriási hiba, ugyanis export szempontjából
csakis az egyforma (standar) minöségU áru jöhet számitásba. A nem
egyfajtáju tengeri vegyes vagy szedett név alatt kerül piacra és jóval
olcsóbban a standard árunál.

Ebben az évben a M. kir. Növénytermelési Hivatal feJhivta a
flagyobb gazdaságokat, hogy az "pu jelü (FleiEchmann Rudolf kom
polti növénynemesitö által kitenyésztett fo jta) tengeri vetőmag szapo
ritására, amely kukorica vidékünkön is jól bevált. A telki uradalom>
vállalkozott is 30 hold termelésére, ebből a következő esztendőben

már a környékbeli gazdák is kaphatnak vetőmagnak vaJót. AjánJom~

hogy aki csak teheti vegye ezt igénybe.
Ez az .P" jeW tengeri aranylófogu,. bőtermő fajta. Szára nem

durva, tehát csutkája, valamint csalamédénak vetve - jó takarmány,
előnye még, hogy korán beérik.

Ne higyje azonban senki, hogy ha nemesi1ett vetőmagot vet,
akkor az mindjárt többet is terem. Bövebb termésre csak ugy szá
mithatunk, ha a földjét megfelelően megmunkáljuk. A kulturnövé
nyek még igényesebbek ugy a talaj, mint a munkával szemben.

A tengeri vidékünkön, sajnos nagyon mostoha gyerek. Ezt ta
pasztalom itteni tartózkodásom óta folytonofan. Sok gazda földjét
csak tavasszal szántja fel, ez esetben a talaj nem képes télen át ele
gendő nedvességet tartalékolni, pedig erre - szárazságra hajlamos
vidékünkön - a növénynek feltétlenül szükfége volna. A kukoricát
errefelé többnyire barázdába vetik. Ez ellen különösebb kifogást
emelni nem lehet, ugyanis ez kellö sortávolságot ad igaz ugyan, hogy
a vetés és alátakarás nem lesz egyenlö, de viszont lehetövé teszi az
ekekapázást.

Amennyiben a föld összel megszántatik, akkor tavasszal ismét
szántani vétek - különösen, ha nem gazos - mert ez esetben a
föld könnyen kiszárad és a mag nem kel ki.

Mindig friss a sör
a Termetök Szövetkezete föraktárában!
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Erősen kifogásolható vidékünkön, a tengeri kézi munkája. A leg
több esetben a tengeri nem akkor kapja a munkáját, amikor szük
séges lenne, hanem akkor, mikor a gazda ráér más dolgától, vagy
éppen eszébe jut. Igy tengerit nevelni, hogy az bő termést is adjon
nem lehet. Nagy hiba még, hogy a kukoricát nem trágyázott földbe
vetik, pedig enélklil jó termés el sem képzelhető! Az okszerü tengeri
mUvelést e cikk keretében, helyszüke miatt nem tudom ismertetni
·csupán az alapvető hibákra kivánok rámutatni.

Kikelés után a tengerit azonnal meg kell fogasolni, utána jön
mindjárt az első kapálás; a sorközöket végezhetjük lókapával, a nö
vényközöket pedig kézi kapával. Tekintsük szabálynak, hogya ten
geri legalább két kézi kapálást kapjon. Arra nézve, hogy kapálni
általában hányszor kell, szabályt felállltani nem lehet, általában elö~

nyös minden nagyobb eső után, vagy a föld megkeményedése,
elgyomositása esetén kapálni. A növények feltöltögetését feltétlenül
kerülni kell, ez az itteni viszonyok szerint csakis káros lehet s a
megdőlés veszélyével szemben egyáltalában nem véd. Ennek az eljá
rásnak csak nedves talajon van haszna, ahol a kiszáradást akarjuk
elősegiteni. Az egyezést akkor végezzük, amikor a tengeri 4-5 leve
lében van; legyünk tekintettel a fajtára, hogy minden egyes növény
nek meg legyen a tenyészterUlete.

Tul sürü tengeri nem adhat jó termést, nagy gondot kell tehát
forditanunk a fattyazásra. Legyünk tekintettel arra, hogy vannak alig
fattyazandó faj ták, viszont vannak olyanok melyeket többször is kell
fattyazni. Ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor a fattyuhajtások a
növény fejlödését erősen visszavetik.

Nem lehet eléggé ajánlani, hogy ha a tengeri közé lókapával
már bemenni nem lehet és a földje gazos - a gyomlálást vegezzük
el, mert ha ezek a gyomok beérnek - egyik másik - 10--40.000
csiraképes maggal fertőz i meg földünket

Környékünkön egyes gazdák tengeriföldjükön mesterségesen
tenyésztik a gyomot, pedig ezek rengeteg értékes tápanyagot kivon
ván a földből, a tengeri növényt fejlődésében hátráltatják. Ez a termés
csökkentö hatás folytatódik! A tengeri földet ugyanis redszerint bu
zával vetik be, mikor azután a buza kikeIt nagynehezen, az ilyen
tengeri után vetett buzákban sokkal több a gyom, mint a buza. Ezt
sajnos igen gyakran látni I

Igyunk szövetkezeti bort!
Egészsége., Udit, beteget erősit.

........_----------------_..
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A tengeri kapás növény, melynek az volna a célja, hogya kö
vetkező kalászos vetés részére gyommentes és jól elökészifett ágyat
adjon s mégis ennek éppen az ellenkezője történik. Igy azután ter
mészetesen nem lehet bö aratás. Az ilyen gyomos föld a futrinka és
drótféregnek is igen kedvez s az illetó ilyenkor nem tudja, vajjon
hol van a hiba. Itt azután nincs mesgye, ugyanis hiába jó és gon
dos gazda, a szomszéd baj az ő vetését is veszélyezteti. Hogy a
gaz a tengeri közül ki legyen irtva, ezt a legritkább és legkivétele-
sebb esetek közzé kell sorolni .

E helyen még arra is figyelmeztetnem kell gazdatársaimat, hogy
a mesgyéken és árokpartokon tenyésző gyomnövényeket irgalmatla
nul ki kell irtani, mert sok kártevö rovar - mikor a termés lekerül
a szántóföldrő! - ide vándorol és ezeken szaporodik és tenyészik
tovább.

A tengeri betakaritást illetőleg csak arra hivom fel a gazdák
figyelmét, hogya tengeri tövet és szárat május hó 15-ig okvetlenül
használják fel s amennyiben megmaradna valamennyi, azt égessék el.
Ezt klilönben rendelet is előirja. Aki ezzel kapcsolatosan a hatósá
got ki akarja játszani, az elsősorban magának, majd a köznek árt.

A tengeri másik állatellensége a drótféreg. Ez ellen vetésfor
góval és a földek tisztántartásával lehet védekezni.

Fentebb röviden vázoltam a tengeri és buzatermelésnél szem
előtt tartandó tudnivalókat. Láthatjuk, hogy a bő aratásnak, milyen
sok előfeltétele van, ezek látszólag talán kicsiségeknek tilnnek fel,
pedig csupán ezek betartása esetén számithatunk arra, hogya föld
meghálálja két kezünk munkáját. Bizonyosfoku tudás, szorgalom és
kitartás kell csupán és akkor az eredmény nem maradhat el.

A nagy magyar szegénységben néhol egy kis vigaszt, előnyt is
találunk. PI. ma már nem kell kevés pengőnket kUlföldre vinni,
hanem az orvosok tanácsa szerint, kis kiadással épp olyan jó ha
tásu kurát tarthatunk itthon, mint amiért külföldön százakat fize·
tünk. Epe-, gyomor-, májbajok esetén, tulhizás ellen fi hetes kurát
kell tartani a Mira glaubersós gyógyvíz- ~

zel, amik?r is reggelenké~t, éhgyomorra, fi ~ete~ ~ura 1~ nenn~
2-3 deCI langyos gyógyvlzet fogyasszunk. p y.

• Az egész nagy gyógyeredményií kura alig pár pengőbe kerül.

Szerezzük be a szövetkezeti' boltokban!
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Szükségtakarmányok.
. Irta: fREYTAO BÉLA

okl. &azda

Nehéz tél előtt áll a magyar állattartó gazda. Aszálastakarmánr·
kevés, minőségileg gyenge, sőt egyes. vidékeken ilyen is alig ter
mett. Szemesabrak sok helyütt még a gazdasági szükségletet sem fe-
dezi, nemhogy eladásra kerülne. Az abrak és mütakarmányok ára
megfizethetetlen és a velük való tejtermelés, hizlalás, ritka kivételes
esetektől eltekintve csak ráfizetéssel jár. Az állatárak részben a vi
lá~piaci árak alakulása következtében esnek. Ilyen körülmények mel
lett az idei év takarmányozási kérdései takarmányozási gondokkal
nehezitik az amugyis ezer bajjal küzködő magyar gazda életét. Mit
tegyen tehát, hogy elkerülhesse állatainak eJkótyavetyélését? Hogyan
használja fel okszerűen mind azt, amit a természet talán "ingyen
adott" ami eddig legtöbbször csak a sztmétbe és alomba került?
Hogyan ajakithatja át értéktelennek látszó gazdasági melléklermé-
keit értékes és hasznothajtó takarmányokká ? Ezekre a kérdé~ekre

kívánnék felelni és gazdatársaimnak tapasztalataim szerint a gyakor
latban jól bevált tanáccsal szolgálni.

Hazánk minden vidékén termelűnk tengerit tehát ennek szár
termése több-keves~bb mennyiségben mindenütt rendelkezésre áll. A
tengeriszár nagy általánosságban nem ismeretlen millt takarmány de
az okszerűtlen felhasználása miatt a legtöbb helyütt nem eléggé érlelt
vagy csak végső szükségben elővett takarmány. Pedig jól betakiritva
kellőképen előkészítve többet ér a gyöngébb minőségü réliszénánáJ~

a megöregedett és kiégett lóhere és Jucernánál. Takarmányértékét
jellemzi, hogy 100 kg. félig nyers tengeriszár tartalmaz }- 2 kg.
emészthető fehérjét 15.6 kg. keményitőértéket, mig pl. az érés előtt

álló zöld őszi buza emészthető fehérjetartalma 0.2 százalék, kemé..
nyitőértéke pedig 7. Tárolása, feletetése történhetik szárazon, szála
san, vagy pedig zsombolyázva (vermelve, füllesztve.) Ha idő és fel-·
készültség hiányában nem áll módunkban zsombolyázva elraktározni,
ugy a tengericső törését nyomon kell követnie a tengeriszár kivágá
sának és belakaritásának még mielőtt a szél és az eső a szárban de
főleg a levelekben levő értékes táplálóanY8gokat érttkteJenné teszi.
A kivágott szár felkötéséhez használhatunk avult zwpszalma kötele
ket vagy erdős vidékeken az utak mellett mindenütt taláJhaló szalag-·
szárat. A felkötés után a kévéket tövükre állogatva hordjuk össze
darabos csomókba. Ezeket a munkákat általában minden gazda el-
szokta vt:'gezni már a további talajmüvelés érdekében is de abban a
hitben, hogy jó munkát végzett, a szárcsomókat nem egy esetben
kint hagyja egész őszön és télen át akaratlanul a mezőn. Hogy aztán
az eső, a hó, a fagy át-meg átjárja, hogya szél széjjeldöntögetí,.
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;l1ogy belőlük a legértékesebb táplálóanyagok pl. a cukor, a fehérje
a fenti káros hatás következtében kilugozódnak, hogy a kötés alatt
a kévék széjjelrothadnak, sajnos mindezzel igen sokan nem törőd

nek. Megszahadulhatunk mindezektől akkor, ha a felkötés után az
egész tengeriszártermést akár a tábla (düJö) szélén, akár a majorunk
hoz közel összehordjuk és annak rendje-módja szerint kazalba rak
juk, az egész kazlat pedig szalmával (lehetőleg rozsszalmával) pupos
tetőre beszalmázzuk.

Vannak vidékek, ahol a tengericső beérését nem várják be,
hanem annak terörése előtt két három héttel a tengeri tövet levág
ják akként, hogya cső feletti zöld szárat {S levél részeket lecsonkáz
zák és azt igy félig zöld állapotban takarmányozzák fel. Tagadhatat
lan, hogy ebben a fejlődési szakban adja a tengeriszár a legérté
kesebb és JegizJetesebb takarmányt. Ha azonban a nagy tömeg miatt
ezt naponta feltakarmányozni nem biIjuk, leghelyesebben tesszük, ha
a levágott részeket akár szálasan, akár felapritva az általam majd
alább közölt módon - bevermeljük, mert ez az eltartá· i mód igé
nyel legkevesebb berendezkedést és munkát. - Ez esetben a szár

.és a levél részek magas viz- és cukortartalma mellett sózás és ön
·tözés nélkül is biztosithatjuk a későbbi kivánatos áterjedést, a szárak
megpuhulását és a takarmány izletességét. Ezzel szemben azonban
kell bizonyos hátrányokkal is számolni. A csonkázás következtében
ugyanis a növény gyorsitott kényszerérésre van szoritva, melynek
következménye a hiányos szemfe,ilődés, a töppedt szem, nagyobb
mellnyiségn másodrendü cső, kisebb csirázási százalék és a szemek
alacsonyabb fehérje- és keményitőtartalma.

Igen jó eltartási mód a zsombolyázás is. Ezt általában ismerik
a gazdák, de lényegével, fiziológiai és kémiai vonatkozásával sajnos
kevesen vannak tisztában. Pedig a takarmánynak hibátlan gyors és
tökéletes eltartása főképen ezek ismeretén mulik. Ennek biztositása
érdekében ha kissé h05szabban is, de foglalkozni kell a zsombolyá
zás erjedéstani részével és gyakorlati keresztülvitelével.

Azzal, hogy a növény szárát. levelét Jevágjuk, azok még nem
szünnek meg élni, mert sejt jeik tovább is lélekzenek, folyik az oxi
gén- és szénsavcsere. Ez a folyamat hőtermeléssel jár. A zsombolya
kazalba rakott takarmány tömeg részbt'n a sapt sulyával, részben

.emberi beavatkozással a növényi részek közé került levegőt a kazal
ból nagy mértékben kiszoritja s a kazal tömődött lesz. Minél
jobban sikerül a kazal ból a levegőt kiszoritani, annál kevésbbé meleg
szik tel a takarmánytömeg. Már pedig a kisebb mérvU felmelegedésre
kell törekednünk, mert ez kisebb erjedési veszteséggel jár, mint az
erős felmelegedés. Igyekeznünk kell· megközelitenünk az u. n. hideg

.erjesztést, mdynél 20 Co körüli a kazal belsejének hőmérséklete.

íEzt az ideális hőmérséket' azonban zsombolyai kazalban alig sikerUI



94

elérni. Ugyanakkor a kazalba hordott növényi részekhez (szár levél)
tapadt baktériumok szaporodni kezdenek, egyesek károsan fogyaszt ják
a takarmány táplálóanyagkészletét, mig mások azt előnyösen felbontva
még értékesebbé és könnyebben emészthetővé változtatják át. Ezek
nek a baktériumoknak eredményes mtiködése sokféle feltételhez van
kötve pl. az egyik baktérium oxigén nélktil nem élhet (aerob) mig a
másiknak halála az oxigén (anaerob), egyiknek, éltetője a viz, a másik
már a nyirkosságtól. is elpusztul. Ugyanigy viselkednek a hővel

szemben is. Tehát ha a zsombolyázott takarmányban a legjobb ilyen
bomlasztó és átalakitó baktériummunkat kivánunk meginditani, ha
ezzel ~z erjedésnek nevezett folyamattal oly állapotba kivánjuk a
zsombolyázott takarmányunkat hozni, amely a természetes, az eltar
tás előtti állapotol legjobban megközeliti, akkor a mi szempontunkból
kivánatos baklériummunkálatokat azzal kell biztositani, hogy ezeknek
a baktériumoknak az életfolyamatát és müködését megismerve, olyan
körtilmények közé juttatjuk öket, amelyek között ezt a munkát a leg.,
tökélelesebben és leggyorsabban birják kifejteni. Ez utóbbiak szem
pontjából ezek a mikroorganismusok (apró lények) több csoportba
oszthatók.

Ilyenek pl a penészgombák. Mindenütt megjelennek, ha elegendő

táplálóanyag és levegő áll rendelkezéstikre. A szerves táplálóanyagot,
ha ez nyirkos, széJjelbontják alkotórészeire. Ezek tehetik a legtöbb
kárt lakarmányainkban. Minthogy azonban a levegő és a hő hiánya
halálukat jelenti, az ellenük való védekezés nem nehéz.

A szeszes erjedést előidéző és a levegőben állandóan repkedő

spórák a takarmányban levő cukrot bontják fel szesszé és szénsavvá,
müködéstiket azomban 45 CQ -nál megszüntetik.

Ecetsavas erjedést előidézők a takarmányban levő cukrot szesszé,
majd ecetsavvá alakitják át. MüködésUk legélénkebb 25-35 Co hő

mellett, 50 Co -nál elpusztulnak. Jelenlétük csak bizonyos mértékben
kivánatos. Oxigén nélkül nem élhetnek.

A vajsavas erjedést előidézők 35 CO-nál müködnek legjobban,
45 Co -nál alig élnek, ezen felüli hő mellett elpusztulnak. Oxigén
nélkül' élnek. Müködésilk a takarmány erjesztése szempontjából nem
kivánatos. Jelenlétüket kellemetlen, szurós, savanyu szag jelzi.

Tejsavas erjedést ugyancsak az oxigén nélkUli baktériumok idé
zik elő. 35-40 Co hő mellett a takarmány kemény:tö- és cukortar
taimát változtatják át tejsavvá. 55 Co -nál elpusztulnak. Müködésük
a takarmány helyes erjesztése szempontjából kifejezetten kivánatos.

Ezek után világos, hogy ha mással nem, a takarmány felmele
gedésének és a levegő kiszoritásának szabályozásával irányitani birjuk
ezeknek a baktériumoknak életét és mtiködését. Éppen ezért céIszerU
a zsombolyakazal hömérése, a beléje szurt két méteres vasrud vagy
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egy fémcsőben elhelyezett ugynevezett kazal hőmérő alkalmazásával.
A hőmérsékletnek gyors a vagy megengedett határokon tuli emel
kedését a levegő kiszoritásával szabályozhatjuk akként, hogya zsom
boJyázott takarmányt vagy állattal tipratjuk vagy pedig íedőszalmával

való betakarás után fokozatosan a reálapátolt földdel nyomtatjuk. Ha
a kazal belső hőmérséklete az 50-55 Co -ot meghaladta, a további
felmelegedést a levegő teljes kiszoritásával akadályozzuk meg. Ezt
elérjük, ha a kazaltető minden négyzetméterére kb. 500 kg. sulyt vagy
földet alkalmazunk. Ezzel munkánkat be is fejeztük és a takarmány
6-8 heti erjedés után fogyasztható. Arra ügyeljünk, hogy a zsom
bolyakazal belső hőmérséklete 60 Co -ig ne emelkedjék, mert akkor
megindul a uövényi szervesanyagok bomlása, ennek további követ
kezménye a takarmány elszenesedése és teljes elértéktelenedése. Arról,
hogya zsombolyázási eljárásunk sikerült-e vagy nem, egyszerti esz
közökkel is meggyőződhetünk, ha a zsombolyakazalból (lehetöleg a
közepéből) szénavonó vaskapoccsal néhány csomót kiszakgatunk. A jó
zsombolyakazal belső tartalmának szine rozsdásbarna, szaga pedig
kissé savanykás és a frissen sült kenyér héjának szagára emlékeztet.

Hogyan történik már most a tengeriszár bezsombolyozásának
gyakorlati kereszlülvitele? Hogy abetárolásra kertilö tengeriszárral
minden' értéket a legnagyobb mértékben megmenthessünk, mint már
emlitettem, a tengericsöveket száron fosztva szedj tik le, mert igya
tengeri szár legértékesebb része: a tengericsuma is belekerül a zsom
bolyakazalba. A tengeritörés után azonnal kezdjük meg aszárvágást,
annak behordását és bezsombolyá1ását. A zsomboJyakazal. tökéletes
és penészmentes áterjedését csak ugy biztosíthatjuk, hogy ha a ten
geri szárat feltépetjtik vagy felszecskázzuk. Ahol akad szártépögép, ez
a megoldás lehetséges, ahol nincsen, ott helyettesithetjük cséplögép
pel is akként, hogy csak a dobot és a szalmaráz6t járatjuk, minden
második verőlécet a dobról leszerelünk és magas dobfordulatszám
mellett a tengeriszárat szálasgabona módjára etetjük a gépbe. Ez a
munka erosen igénybe veszi a cséplöszekrény csapolá~ait és a dob
csapágyakat, miért is ha van ócska vagy kiselejtezett csépJőszekré

nyünk, erre a célra inkább azt használjuk. Mind a szártépövei, mind.
a cséplőszekrénnyel végzett munka a mi szempontunkból minden
m~ssal szemben a legjobb, mert ezek a szárat a rostok hosszában
tépik szét, 10 - 20 cnl-es szeletkékre és igy az egyébként l<árbaveszó
és az állat által visszahagyott izc80mók (internódiumok) a tépés foiytán,
eltünnek.

Ha ilyen felszereléssel nem rendelkeznénk, biztosan akad erre a
célra szecskavágó. Munkája olcsóbb, de lassubb az elöbbieknél. Mint
hogy azonban a szárat keresztben darabokra vágja, nem szaggatja, a
zsombolyakazaliilepedése nem egyenletes, a levegő kiszoritása és
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igy az erjedés nem tökéletes, a feltakarmányozása pedig igen sok
"izék" meghagyásával jár.

A felapritott anyagat földszint alatti veremben vagy földfeletti
'ugynevezett zsombolyakazalban raktározhatjuk. A veremben való rak
tározás tökéletesebb áterjedést biztosit, a falak melletti romlás egé
'Szen csekély, de viszont az eljárás helyhez-kötött és költséges. A· kaw

zalban való összerakás helyhez nem kötött, kényelmes.ebb, gyorsabb,
de nagyobb romlási százalékot eredményez.

Mindezek gyakorlati keresztiilvitele - tekintet nélktil a raktá
rozás módjára és formájára - a következő:

a fel vágott szár alá 30 -40 cm vastagon szalmát, lehetőleg las
sabban korhadó rozsszalmát teritünk. A feltép ett szárat 100-120
cm. vastagságban rétegezzük, amely munka alatt azt gyerekekke!,
.esetleg lovakkal állandóan tiportatjuk és időközönként vizifecsken
dővel vagy vedrekből kézzel locsolva gyengén sós vizzel öntözzük.
A rétegezés vastagsága azonban állandóan csökkenjen ugy, hogy az
utolsó réteg már ne legyen több 15-20 cm-nél. Ha a raktározás
veremben történik, ugy ezt a rétegezé3t vezessük fel a föld szine
fölé, kb. 100 -120 cm magasan; számitva arra,' hogy a befedő föld
sulya alatt a takarmány időben ugyis rokkanni fog. Ha a raktározás
a föld felett zsombolyakazalokban történik, akkor feltételezve az ál~

landó tiportatást, a kazlat ne rakjuk 300 -350 cm-nél magasabbra,
mert a magasabb kazalnak nemcsak a földdel való betetázési munká
latai is költségesebbek, hanem a lerokkanás után is nagy oldalfal
felületek érintkeznek esővel, széllel esetleg hóval, amelyeknek hatása
következtében a faHól számitott 15 -20 cm-es vastagságban a takar
mány penészes lesz és értéktelenné válik. Mielőtt a vermet vagy a
zsombolyakazlat leföldelnénk, a takarmányt tetőzzük be 60 - 80 cm
vastagon rozsszalmával. A leföldelésnek fokozatosan 8-10 nap alatt
kell történnie olyképpen, hogy az első nap négyzetméterenként mint
egy 250-300 kg friss földet rakjunk a kazalra, aztán hagyjuk a kazlat
két-három napon át pihenni. Utána másodnaponként mintegy 50 kg
földet hordjunk még fel mindaddig, amig négyzetméterenként a tető

föld el nem éri a kb. 500 kg-ot. Ezután gyengén locsoljuk meg az
egész földtetőt és ha lehet mezitlábos gyerekekkel sároztassuk azt e.

.Ha az időjárás következtében a tetőföld megrepedeznék, a repedé
seket sárral tömjük be Az igy elkészült zsombolyakazlat kazalmet-
.szővel vágjuk körül ugy, hogy az oldalfalak a fenék felé keskenyed
jenek. Ha a zsombolyakazal vagy a verem fedési munkálataival vé
geztUnk. egy ásónyom mélyen árkoljuk azokat körül az eséíviz és a
.csapadék levezetésére, de ugy, hogy a kiásott földet nem a szabad
területre, hanem a kazal vagy verem felé hányjuk fel.

Egyesek ízesités. ,céljából a tengeriszár közé hulladékabrakot,
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Dcsut rostaaljat, répafejet vagy répalevelet, szőlőtörkölyt ajánlanak
bekeverésre. Neln tisztázott kérdés még, hogy az erjedés köyetkezté
ben ezek a pótanyagok nem veszitenek-e táplálóanyagukból és nem'
idéznek-e elő az erjedés alatt esetleg nem kivánatos folyamatokat.
Azért ezeket az izesitő anyagokat célszerübb a napi takarmányozás
alkalmával felhasználni. Másodrendü tengerit, tököt, répát, tarlórépát,
minden aggály nélkül keverhetünk közéje, de ezt is talán inkább csak
olyan esetben, ha azokat dér csipte vagy megfagytak, illetve amikor
ezek eltartására más lehetőségünk nincsen.

Keverék szálas takarmányok készitésénél ma számitásba jöhet
minden, ami még zöld vagy félig zöld a határban és a jószággal
egyébként etethető. PI. a késö vetésü köles, a pohánka, a fehérmus-:
tár, a csibehur, a cirok, a csicsóka. Ezeket még ha szálanként is kell
"sszekapargatnunk, szedjük össze, zsomboJyázzuk le azonnal, mert az
idei takarmányszük esztendőben megérik ezt a munkát. .Elkásásodá
suk" ellen rétegezzük vastagon pelyvával vagy tavaszi szalmával, sőt

kiválóan használható erre a célra maglucerna vagy maglóhereszalma,
biborhereszalma, borsótörek is. Ezek a nyers és zöld takarmánnyal
az erjedés alatt • összeérnek" és belőlük igen izletes kielégitő téli
takarmány válik.

Elfogadható szükségtakarmány a késői burgonyának zsombo
lyázott szára is. Főleg ipari burgonyát termelő vidékeken jöhet szá,.
mitásba. Az összehordásnál ügyeljünk arra, hogy az földmentes le
gyen. Kazalban erősen rétegezzük csekélyebb értékü takarmányféle
ségekkel (pl. törekkel, peJyvával), mert ezek nélkül nemcsak hogy
eJ kásásodik, de teljesen el is rothad. A feletetésnél fokozatos ada
golást alkalmazzunk. Még tanácsosabb más takarmánnyal keverten
etetni, mert kesernyés ize miatt a jószág csak lassan szokik hozzá.
Méreg (Solanin) tartalma miatt, amely bár a zsombolyázás következ
tében erősen csökken - mégis bódulást, emésztési zavarokat, sőt

elvetélést is okozhat, ha a jószágot etetésére nem fokozatosan hanem
átmenet nélkül fogjuk rá.

A napraforgótányér, a csicsókaszár zölden zsombolyázva mint
tömeg (terimés, ballast) takarmány, kevés abrakkal keverve takarmány
szük esztendőben ugyancsak megfelelő takarmány. Megszáradt, tőből':'

vágott és kévébe kötött csícsókaszár elsőrendü juhtakarmány.
Keverék takarmányok zsombolyázásánál szerepelhet még minden

maradéktakarmány, dércsípte lucerna, megfagyott csalamádé, kertgaz7"
í1aságból visszamaradt sárgarépa, káposzta, tök, felmagzott saláta,
magugorka, be nem érett dinnye, hullott gyümölcs. Nem egy esetben
egy korai váratlan fagy is arra kényszeritett bennünket, hogy a ve
szett fejszének nyelét megmentendő, ezeket mint takarmányokat érté,.
k,esitsük. Mindezt azonban csak veremben raktározhatjuk felszecs
kázva pelyvával igen vastagon rétegezve olyképen, hogy ezen kivül

•
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még a veremnek a belső falát is 50-60 cm. vastagságban szalmá
val és törekkel béleljUk ki. A verem leföldelését lassu ütemben vé
gezzük, hogyakiszivárgó nedvességet a pelyvaréteg felszivhassa.
Ezekből készitett erjesztöverem 5 hét alatt felbontható, de hosszu
időre, a tél végére el nem tartható.

A friss szőlötörköly cukorban gazdag lévén, inkább mint izesitŐ'

takarmány jön számításba. Nagyfoku csersav (és tannin) tartalma
miatt székdugulást, bélgyulladást okoz, ha nem óvatosan etetjUk. Er
jesztve ne etessűk! A pálinkafőzés után visszamaradt törköly jóval
értékesebb takarmány a friss törkölynél, mert a kifőzés során sok
értékes táplálóanyag jut benne feltárásra. Igy etetve káros étrendi
hatását nem igen tapasztalták és ha a kocsány részeit kirostáljuk, a
visszamaradt szőlőburok és a zsirban gazdag magrészei fejősöknek

és növendékjószágnak még mint gyenge abrak is adhatók.
Ahol a természet és az időjárás mostoha ott télitakarmányként

állandóan szerepelnek a lombtakarmányok. Ezek közül legértékeseb
bek a nedvességet kedvelő berekfák (rekettye, fUz, éger) lombjai
gyengébb ágai, de értékes a mogyoró, az akác és a cserlomb is.
Karinthiát, Bukovinát, Albániát járt katonáink csodálkozással látták,
hogy a nagy gonddal összegyűjtött ilyen egyetlen téli szálastakar
mányon jó kondicióval telelt ki az ottani lábasjószág. Dalmáciában
és Isztriában pedig állandóan használt télItakarmány a szőlőlevél sőt

az őS5zel előre levágott és kellőképen be nem érett szőlővenyige is.
Természetesen ilyen tekintetben csak azok a fajták jöhetnek számiw
Msba, amelyek rézgálic kezelést nem igényelnek és feJtakarmányozá
sukat az ezzel való permetezés nem akadályozza. Nálunk egyébként
csak mint különlegességek kerUlhetnek szóba épugy, mint a cirokszár
vermelése és besavanyitása vagyakiáztatott vadgesztenye etetése,
pl. állat- és vadaskertekben.

A tavaszi szalmák ájtalában, mint takarmány szalmák élnek a
köztudatban és igy is használtatnak. Az idén valószinű kevesebb fog
majd belőlUk az alom ba kerülni.

Az öszi szalmák takarmányként legfeljebb a juhászatokban sze
repelnek. Rendes években feJtakarmányozásukra nem is kerül a sor;
Az ugynevezett feltárási eljárással használati értékük nagyban nö, de
legtöbb esetben akkor sem áll arányban a szükséges befektetésekkel,
vagy a gazda teherbirásávaI.

A magyar gazda sok rossz esztendöt megért a világháborbl.
után. Evek óta nehéz küzdelmet folytat a mindennapi kenyérért. Dol
gozik, veritékezik, lemond az utolsó falat kenyeréről, mert szereti a
földjét, az állatját és a szebb, a boldogabb jövő, egy jobb sors remé
nyében tengi a maga hét szük esztendejét. Adja az Uristen, hogy. ez
az idei inséges tél legyen gazdáink hét szük esztendejének az utols~

nehéz tele.
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Az emdeni tud.
rtrta: WINKLE'R JÁNOS m: kir. gazdasági tanácsos.

A~int a közlekedési eszközök javulása következtében a baromfi
'kereskedelem az egyes országok között élénkebb lett, egyre jelent
keztek kivánságok, amelyek nagyobb ludak forgalombahozatalára
irányultak. Ekkor terelődött a figyelem a toulousi és az emdeni
ludra. A toulousi lud a délfranciaországi viszonyokhoz lévén akkli
matizálva, csak nehezen szokta meg és szokja meg ma is még a
zordabb északi klimával járó legelőket és igya parlagi ludak neme
sitésére kevésbbé bizonyult alkalmasnak. Tenyésztettek ellenben a
Kelet-Friz!andban fekvő Emden város környékén egy ludfajtát, amely
nagytestü, hosszunyalm és általában minden tekintetben eltér a közön
séges parlagi Jud külemétől. Az angolok figyelme tereli3dött először

az emdeni ludak felé, nagyobb mennyiEéget importáltak belőltik és
néhány évtized során a tolulousi lud vérének céltudatos bekereszte
-zése által olyan hatalmas fajtát tenyésztettek ki, amely ugy sport,

r .
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mint a gazdasági tenyésztésnek ideál ul szolgál. Az emdeni lud erede
tileg kiváló gazdasági értékét, kiváló termékenységét és igénytelen
ségét megtartották amellett, hogyatestnagyságot jelentékenyen nö
velték. Az angoloktól a németek vették át az emdeni lud tenyésztését
és ma nagy verseny folyik II két nemzet között az elsőbbségért. A
különbség az angol és a német emdeni ludak között abban van,
hogya németek a toulousi Judtól öröklött tokát és a mellcsont irá
nyát jelző lebernyeszerü kidudorodást, amit a németek "Kiel"-nek
neveznek, Ietenyésztették.

Az emdeni lud tol1azata fehér, de a tiszta fehér szin csak a
második év után alakul ki, mert a. fiatal állatokon még egyéves ko
rukban is láthatók szürke tollak. Erdekes megfigyelni, hogy az egy
éves emdeni ludak között előfordulnak tiszta fehérszinü egyedek és
ezek többek megfigyelése szerint többnyire gunarak, mig a fiatal to
jók tollazatában csaknem mindig láthatók szürkés árnyalatu tollak.

-Ügyeljen e bélyegzöre a paszta feliiletén .

•

Igy bélyegzett paszta nem válik ragadóssá.
Kapható mindenütt.
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Ez a szinváItozás elöfordul ugy anémet, mint az angol emdeni
Judnál. A többi ludfajtáktól azáltal különböztethetö meg legkönnyeb
ben, ha a nyakát és a haslebenyét figyeljük.' A nyak hosszu, erős,

szépen ivelt és hattyuszerü. A hasnak feltünő nagy kettős leber
Ilyéje van, amely a két láb között lelóg és minthogy a far felé lát
szik huzódni, az állatoknak ferde tartást kölcsönöz.

A schmalkaldeni szerecsenfejU galamb.

Tollazatában emlékeztet a szerecsenfejüre és a Latztaubera. A
fej és nyak hátulsó részén levő tolldísz következtében hason lit a pa
rókás galambhoz, s ezért nevezík schmalkaldeni parókásnak. Ez a.
galamb csak fekete rajzzal fordul elő. A tollazat fehér kivéve a fej,
a nyak elülső része és a farok. Tenyésztése nagy nehézséget okoz.
A vérfrissitésre nagyobb gondot keil fordítani, mint más galambok
nál. Egy csapat szerecsenfejü galamb igen érdekes és sajátságos
látványt nyujt.
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BaronJfitenyésztési utmutató.
Irta; BÁLDY BÁLINT m. kir. gazd. felügyelő.

Az ország érdeke ugy kivánja, hogy magyar gazdáink a jövő

ben az eddiginél mindenből többet és jobbat termeljenek, mert a
világpiacokon megindult nagy versengésben azon országok termékei
fognak győzni, amelyek legértékesebbek, a legjobbak lesznek.

A jó lsten olyan területre vezérelt bennünket, - magyarokat 
hol a talaj, éghajlati és csapadék viszonyok, de egyéb körülmények
is lehetövé teszik a legváltozatosabb és legkitünőbb minőségil nö
vényi és állati termékek előállítását. Lássunk hát hozzá, a folyton
fokozódó szorgalommal törekedjünk mindenből mennyiségileg többet
és minőségileg jobbat termelni.

Termelésünk a főbb állattenyésztési és növénytermelési ágak
ban már nagy általánosságban jónak mondható. Nem karoljuk azon
ban föl és nem használjuk még ki kellőképen mindazon termelési
ágakat, melyeknek az előállitási és értékesítési lehetőségei pedig igen
jók s igy azoknak okszerü bevezetésével sokat javíthatunk sorsunkon.

A megfelelő helyen és kellő hozzáértéssel bevezetett baromfi
tenyésztés, méhészet, házinyuJtenyésztés, gyUmölcs-, zöldség- és vi
rágtermelés mindmeg-annyi ujabb bevételi forrást jelent a törekvő és
haladó magyar gazda számára.

A szülőkre, papokra, tanitókra, jegyzőkre és a földmivelő né
pünk összes nevelőjére és vezetőjére vár a sürgős feladat, hogy haza
fias kötelességből eredő lelkesedéssel hivják fel mindenki figyeImét
a fenti hasznos termelési ágra, melyek között - országos viszony
latban elért eredmenyei alapján - a baromfitenyésztés bir a leg
nagyobb jelentőséggel.

A baromfitenyésztés minden fontos tudnivalóját átadjuk e hasz
nos kis füzetben azzal, hogy tanuljunk és tanitsunk belőle l

Neveljünk általa minél több lelkes ujjitásokra törekvő gazdát
hazánknak.

1. Hazai baromfitenyésztésünk jelentöségei és eredményei.
Nagy kincsünk a baromfitenyésztésUnk ! A közel 35 milliós

létszámu magyar baromfiállomány évente mintegy 200 millió pengő

értéku baromfihust, tojást, tollat és egyéb mellékterméket termel,
mely hatalmas összeg csaknem teljes egészében, évről évre, a leg
szegényebb néposz!ály, a kisgazdák között osztódik szét, mivel az
ország baromfiállományának 85 százalékát ők tartják. Ezért oly fon
tosak a népies baromfi!enyészetek!

Az évente előálli!ott mintegy 200 millió pengő értél<ii magyar
baromfiterméknek körilIbelül két harmadát az ország területén belül
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fogyasztjuk el s egy harmadát (60--80 millió pengő értékkel) évről

évre a külföldön értékesitjük.
Baromfitenyésztésünk fejlödésének és életrevágóságának nagy

ságát mntatja, hogy az egyenlőre megcsonkított Kisország elérte Nagy
magyarország kivitelét s ezzel az eredményével összes mezőgazda

sági termékeink kőzött - kivitel szemponjából - a második he
lyet foglalta el. Csak gabonafélékért kapunk évente többet a kül
földtől. Baromfikivitefünk fokozhatására minden reményünk megvan,
mert a tőlünk vásárló országok baromfifogyasztása folyton emelkedik.

A 35 millió drb. baromfi egy évben elfogyaszt 4-5 millió
métermázsa gabonát s ezzel nagyot segit mind nehezebbé váló ga
bonaértékesitésünkön. Közel 500.000 métermázsa elhullot magvat
pedig a veszendőből mentenek meg évente a szorgalmasan kapargáig
baromfiak. Ha mindehhez hozzászámitjuk felbecsülhetetlen hasznukat,
melyet gyommag és rovarirtásukkal érnek el, bátran tarthatjuk a
baromfiakat a leghasznosabb háziállatainknak.

Kűlönösen a magyar tanyavilág nak a jólétét és életszinvonalá~

nak emelését érhessük el az ésszerűbb és jobban felkarolt baromfi
tenyésztésseI. Gazdasszonyaink nagy szeretettel foglalkoznak a ba
romfiakkal, mert ezek kitűnő hussal, tojással és tollal látják el a ház
népét, ezenfelül meg a legszükségesebb háztartási költségekre, gyak
ran a ruhára és egyebekre is a baromfiak adják a pénzt.

Végül fokozzuk azért is a magyar baromfitenyésztést, hogy men
nél több szorgos asszony és gyermekkezet foglalkoztathassunk általa

2. Milyen irányban fejlesszük tovább baromfitenyésztésünket ?
A magyar baromfihus, libamáj és zsir kitünő minőségét az egész

világon jól ismerik és kedvelik, valósággal csemegeszámba megy az
odakint. Ennek titka abban rejlik, hogy a kitűnő magyar baromfiak
szabad, nagy területen nevelődnek fel, hol bőségesen szedegethetik
a legértékesebb és legtermészetesebb takarmányokat (magvakat, ro
varokat és füféléket), melyeket aztán odahaza mindenkor bőségesen

pótolnak a hus és zsir képzésére nagyon jó tengerivel.
Nem kevésbé fontos az is, hogya hosszu évszázadok alatt

igen jó magyar baromfiállomány alakult ki nálunk, melyet a jöv6
bea főleg egyöntetübbé kell tennünk. Ennek elérésére ne türjük meg
udvarunkon töbféle szin ben az egyes baromfiféleségeket és tartsuk
elsősorban a következő fejezetben ajánlott fajtáka.t és válogassuk azokat.

Baromfihustermelésünk fokozására általában neveljünk fel több
állatot és vezessük be az igen jól fizető korai csirke, kacsa és liba
nevelést. Baromfihustermeléslink nagy fontossága jól kiviláglik abból,
hogy összes baromfikivitelünknek 35 százaléka a tyukfélék husára
esik, mig a ludak, pulykák és kacsák' husára 25 százalék juL Ez
·összesen 60 százalék.
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A magyar baromfitojásról egyenlőre kevesebb jót mondhatunk
el. Ugya hazai, mint a külföldi kereskedők is elismerik a magyar·
baromfitojás kitUnő izét és zamatját, nagyon értékes beItartalmát, de
folyton panaszolják a tojás apróságát, sokféleségét, gondozatlanságát
és megbizhatatIanságát. Mivel pedig összes baromfikivitelünk 30 szá
zaléka tojásból ered, igy egyik legsürgősebb teendőnk legyen a ma
gyar baromfitojást jobb minőségre megjavitanunk.

A feladat nem nehéz. Szigoruan tartsuk a jövőben szem előtt,

}Jogy csakis 2-3 éves tyukok legnagyobb, legformásabb és legbar
nább héju tojásait keltess'ük ki, miáltal tyukállományunk pár év le
forgása alatt általában igen nagy és szép barna héju tojásokat fog
termelni. Valamint a jól tejelő tehén a tejelőképességét, vagy a sokat
malacozó anyasertés a szaporaságát, ugy a sokat és nagy barna
tojásokat termelő tyuk a tojóképességet is nagyrészben átadja utód
jainak. Egy kis törődéssel és kiválogatással pár év alatt kitünő tyuk.
állományra tehetünk szert, különösen, hogyha tenyésztésre megha
gyandó kakasainkat állandóan nagy és barna tojásokból keltetjük ki
és neveljük föl.

A tojásokról a piszkos foltokat törülgessük le (de sose mos
suk meg az egész tojást) és mindenkor tisztán és frissen vigyük
azokat eladásra. Az apró és elöregedett tojásokat fogyasszuk el ott
hon és nagy, valamint friss tojásokat adjuk eJ.

Tolltermelésünknek is igen nagy a jelentősége, mert összes
baromfikivitelünknek 10 százalékát ez adja. Tolltermelésünk fő értéke
a lud· és kacsatollakból tevődik össze Igy hazafias kötelességünk
legyen csakis a legértékesebb tollu ludakat és kacsákat tartani.
Általában törekedjünk mennél több tollat szárazon koppasztani s a
különféle .szinü és minőségü tollakat mindenkor kUlönválasztottan
kezelni. Tarsuk az értékes tollat eladásig száraz és szellős helyen,
hogy az meg ne molyosodjék és minőségben meg ne romoljék.

A felsoroItakból világosan láthatjuk, hogy milyen irányban
haladjunk. Ne tévesszUk szem elől, hogy a külföldre kikerülö mnden
darab baromfi és tojás, minden szál magyar toll odakint a magyar
érdekekért fog versenyezni, tehát jól válogassuk meg azt!

3. Melyik baromfifajtákat tartsuk?
KönnyU a felelet. Tartsuk mindazon fajtákat, melyeknek segit

ségével értékesebb hust, értékesebb tojást és értékesebb tollat termel
hetünk. A magyar baromfiállomány világviszonylatban is elsőrendü.

Hosszu évszázadok folyamán az ősi magyar államok - különféle
behatásokra - kitünökké váltak.

Tyukfélékből tartsuk ajavitott, nemesitett magyar tyukokat, mert
ezek a mi céljainknak legjobban megfelelő, kettős termelésü (hus és
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tojás irányu) gazdasági állatok. Igen. értékes állomány ez, melyet
azonban szünteleni1l javitsunk tovább. Altalában válogassuk ki közülük
a nagyobbtestü, 2 kg. körüli testsulyu, mélyebb testü, rövidebb lábu,
finom csontozatu, nagyobb és egyszerü taraju, piros füllebenyü, szé
les lábállásu, élénkebb természetü, élelmesebb, edzettebb, gyorsabb
növekedésü és gyorsabban tollasodó egyedeket.

Válogassuk ki a magyar tyukokat egyöntetü tollszinben s egy
udvaron vagy tanyán csak kendermagos, vagy csak sárga, vagy csak
fogolyszinü, vagy csak fehér szinben tartsuk öket. Az ilyen állomány
mindenkor értékesebb lesz és jobban disziti házunk tájékát is. Első

sorban sárga lábu, sárga csőrü és sárga börü tyukokat és kakasokat
tartsunk, másodsorban fehér láb-, csőr- és börszinüeket. Szürke,
fekete, zöldes és tollas lábuakat, valamint a fekete és tarka tolluakat
Ile szaporitsuk. Tegyük kiílsöleg is értékesebbé a magyar tyuk
állományunkat.

Tyukállományunk vérfelfríssitésére és továbbnemesitésére sze
rezzünk be 3-4 évenként megfelelő tollszinü és értékes tojásu neme
5itett magyar vagy klilföldi kakasokat, melyekkel javitsuk tovább
állományunkat. A külföldi fajtákat tiszta vérben ne törekedjünk szapo
rítani, hanem használjuk fel azokat okosan keresztezésre. A kapott
keresztezési utódokból tat'suk meg elsősorban a magyar jellegüeket.
De ne feledjük azt, hogya mai értékes magyar állomány elöállitásá
ban sokat segitettek a külföldi faj ták.

Nemesitö keresztezésre felhasználhatjuk a következő külföldi
fajtákat: sárga, vörös és fogoly!'zinü magyarokhoz a vörös izlandit,
kendermagosakhoz a plimutot, fehérekhez a leghornokat. Nagyobb
testu husállatok előállitásához igen jók a fehér és sárga orpingtonok.

Tyukfélékből vidéken tartsuk azt a szint, mely ott a legkereset
tebb. Olyan vidéken, hol sok a szárnyas ragadozó, ott lehetőleg ne
tartsunk fehéreket, mert azokat a ragadozó messziről meglátja.

Pulykákból a bronzokat szaporitsuk, mert ezt vásárolja legszi
vesebben legnagyobb vevönk, az angol. Nagytestü, fehér husu álla
tok ezek. Ahol a nagykereskedö a fehéreket keresi inkább, ott azokat
szaporítsuk. A kivitelre nevelt pulykáink legyenek tisztitottan és pá
ronként (1 kakas és 1 tojó) egyiitt átlagban legalább 10 kg-osak.

A saját javát munkálja, aki vásárlásaival
a szövetkezeteket támogatja!
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Ludakból legkeresetebbek és legértékesebbek a fehér tollu ne
mesitett magyar ludak, melyeknek sulya hizottan és tisztitotlan dara
bonként 5-6 kg. legyen. A kereskedelem általában nem szereti a
nagyon nagy ludakat, emellett azok rendesen nehezebben szaporit
hatók is. Tartsuk a teljesen fehér tollu és mennél többet tojó ludakat.

Ugya hazai, mint akUlföldi vásárlóink is kedvelik a minél
nagyobb test0, fehér toll u és zsirra jól hizlalható kacsákat. A fehér
magyar kacsák gyors növekedésüek, kitünő husuak, jól hizlalhatók,
jól szaporithatók, tojásuk és tolluk igen értékes, de nagyon kicsi a tes
tük. Válogassuk ki közülük a mennél nagyobbakat és azokat időnként

keresztezzük a világ legértékesebb hus- és zsirkacsájával, a fehér
tollu, legnagyobb testu pekingivel. A magyar kacsákat tojás terme
lésre is nagyon jól kiválogathatjuk, de kiválogatásuknál a zöldes
tojásuakat selejtezzük ki.

Oyöngytyukokból a legértékesebbek és legkeresettebbek ,egyben
legsajátosabbak is a szép sötét kékes szürkék, igyhát ezeket szapo
ritsuk és válogassuk ki azokat mennél nagyobb testre és minél
több tojásra.

A föidmivelesügyi miniszteri um évről évre kioszt kakasokat,
gácsérokat és gunarakat, vérfelfrissitésre és nemesitő felhasználására.
Vegyük azokat mennél többen igénybe a járási m. kir. gazdasági
felügyelők utján. Javitsuk ezekkel tovább a magyar baromfi állo
mányt. A kapott nemes állatok utódjait ne vágjuk le, hanem adjunk
abból ismerőseinknek is, hogy ezáltal gyorsabban és kevesebb költ
séggel haladhasson az állam telepitési munkája. Állatbeszerzésnél
forduljunk bizalommal a gödöllői állami baromfitelephez, hol a
hasznos baromfifajták mindegyikét a legkitünőbb minőségben szaporit
ják. Ugyaninnen mindenki dijtalanul kap felvilágositást és szaktanácsot is

4. Baromfiudvarok és baromfikifutók.
Ott folytathatunk legeredményesebb baromfitenyésztést, ahol

szárn'yasain~(at nagy és szabad területen járathatjuk. Itt tudunk leg
olcsóbban és legjobb minőséget termelni. A magyar baromfitenyész
tés igazi otthona igyhát a tanyákon és tágas udvarokon van. Szükebb,
sivárabb, zártabb udvarokon is tarthatunk - megfelelő etetéssel 
tyukféléket és kacsákat, de 10-12 udvarnégyzetméterenként legfel
jebb egy darabot.

Gondoskodjunk arról, hogyabaromfiudvarok lehetőleg zöldek
legyenek, mert a friss zöld mindenkor éltető eleme a baromfinak.
Vessük be az udvarokat finonm szálu és alacsony növésü fl.imagvak
kal (angol és rétiperje, sovány perje, fehér here, szarvas kerep, lu
cerna, komlóslucerna, vörös és juhcsenkesz stb.) mert a tojások ter
mékenységéhez és jó minöségéhez, valamint az állatok megfelelt)
növekedéséhez ez nélkülözhetetlen.
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Továbbá ültessük be az udvarokat gyümölcsöző bokrokkaf (ri
bizli, egres, málna, szöllő, mogyoró stb.) és magas törzsü, értékes
termésü gytimölcsfákkal. Ezek alját azonban lucernával ne ültessük be.

5. Milyen baromfiólakat épitsünk ?

Hazánkban általában igen mostohán 61azzák a baromfiakat. A
legtöbb eredménytelenség, betegség és elhullás oka az, hogy a ba
romfiakat sötét, nedves, hideg és huzatos, de nem szellőztethető, be
nem meszelhetö és igy tisztán nem tarható ólakban helyezzük el,
ahol szegény állatok a tetvek, kullancsok és legkülönfélébb ragály
anyagok nagy tömegével kényszerülnek együtt élni.

Tavasztól őszig nagyon jó hely tyukjaink és pulykáink részére
a fa teteje, különösen, hogyha kedveltebb helyekre kar vastagságu.
hengeres ülőrudakat helyezzünk el viszintesen s efölé zsuppból, nád
b61 vagy egyéb olcsó fedő anyagból kis födelet teszünk, hogy az
esőtöl ne szenvedjenek a szabadban alv6 baromfiak.

Ősztől tavaszig azonban megfelelő ólban teleltessük a baromfi
akat, mert igy kevesebb takarmánnyal is többet fognak termelni és
jobban telelnek ki, minek következtében a tavasszal eredményeseb
ben lesznek szaporithatók. Legjobb eljárás, hogyha éven át megfelelő

61ban tartjuk szárnyasainkat.
Lássuk csak, milyen is legyen a jó baromfi ól. Anyaga lehet

vert fal, rakott fal, vályog tégla,. égetett tégla és különféle faanyag.
Amihez legolcsóbban jutunk, abból épitsünk. Legmegfelelöbb ha csa
pott féltetőt csinálunk, melyet könnyen ragaszthatunk hozzá egy
meglévö épülethez. A tetözetet csináljuk nádból, zsuppb61, deszkára
IOzegelt bőrlemezből, cserépből vagy palából. Ereszt 40-50 cm. szé
lességben mindenkor hagyjunk. Az ól menyezetét deszkázzuk, nádaz
zuk és vakoljuk be, minek következtében a menyezet és tető közötti
levegőréteg télen melegebbé, nyáron meg hüvösebbé teszi ólunkat.
A sima menyezetben nem bujhatnak meg az élősdiek sem.

Hogy ólunk jó száraz legyen, építsük azt 40-50 cm. magas
földtöltésre. Az ól ajtaja és ablaka nézzen dél, délkelet vagy dél
nyugat felé, de soha északnak. Magassága legyen elől 180--200 cm,
hátul 140-160 cm. SzéJesésge 2-3-5 méter, az ól nagysága szerint.
Jegyezzük meg jól, hogy egy négyzetméter ói alapterü] ten elfér
4-5 darab tyuk, 3-4 darab kacsa, 2-3 darab lud vagy pulyka.
Eszerint méreteizük az ólat.

Bármilyen anyagból is csináljuk az ólat, azt belülről simára
vakoljuk, hogy jól rneszelhessiik és fertőtlenithessük azt. Az élösdiek
az ilyen ólban sosem tudnak eIszaporodni.

Az ól hátsó fala előtt 80-100 cm. magasan és egy magasság~

ban helyezzük el egymástól 35-40 cm. távolságra - a hengeres
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tilörudakat és ezek alatt 30-35 cm-el mélyebben helyezzilnk el
deszkázatot vagy bádogot, melyet állandóan szórjunk be homokkal
vagy száraz földdel. Igya sok éjjeli trágya erre hull le és innen
könnyen kigereblyézhetjük azt. A trágyafelfogó deszka alatt a ka-
csák és a ludak jól megalhatnak, nem hull rájuk a trágya. A be
helyezett deszka vagy bádog lappal nagyobb is lesz az ólunk.

Az ólban helyezzünk el megfelelő számmal fészkeket, melyb~

tavasztól őszig tehetünk homokot (ezt a tetvek nem szeretik), de télre
tegyünk szalmát. Végill helyezzl.ink el az ól eresze alá egy kis földbe
sülyesztett ládát és dobjunk abba homokot és mennél több fahamut,
lIogy a tetvek ellen jól fürödhessenek abban állataink. Télre tegyük
az ólba a ládácskát.

Uj ólat csak akkor épitsUnk a baromfiaknak, hogyha egyáltalá
ban nincsen olyan helyiségünk, amelyet e célra átalakithatnánk. Na
gyon jó baromfiólat választhatunk el az )stálók belsejében, hol télen
is meleg helyen lesznek szárnyasaink. Uresen álló pincék, kamrák,
aklok, alacsonyabb padlások mind igen könnyen átalakithatók erre a
célra. Csak fontos, hogy világosak, szellőztetheíők, télen melegek,
nyáron hüvösek és könnyen meszelhetök legyenek. Könnyen tudjon
belejutni az állat és a kezelő ember.

Szükségbéíl megfelelnek a vereth ólak is, mert elég melegek a
télen. Ezeknél az ajtó fölé tegyünk kisebb és levehetö üveg ablakot,
Rlely alatt legyen apró Iyuku dróthálót. Télen hagyjunk az ablakon
kis nyilást, hogy tul ne melegedjen a verem.

A nagyon hideg 610kat télen rakjuk körül tengeri szárral, nád
dal vagy szalmával, esetleg szalmás trágyával.

Növendék kacsákat és libákat tarthatjuk jó időben a szabadban
is, alacsony keritések mögött. A növendék pulykáinknak készit sünk
ülöléceket a szabadban és azokon alud.ianak. Az ülő lécek főlé azon
ban kis tetözetet készitsünk valami olcsó anyagból, hogy a hideg
eső ne verhesse meg öket.

Végül jegyezzük meg, hogya baromfiólakat évente javitsuk meg
és folyton gondozzuk. Különösen annak belső falát időnkint kis me
szes habarccsal vagy sárral simitsuk be, hogy rajta repedések ne legye
nek. A tél előtt közvetlenül, naposabb időben erősen meszeljük be az
61at és annak agyag padlózatát cseréljtik ki 5-to cm. mélyen.

6. Fontosabb tenyésztési tudnivalók..

Ebben a fejezetben felsoroljuk mindazt, amit ha szem elött tar
tunk, már is sokkal eredményesebb lesz baromfitartásunk.

Továbbtenyesztésre csakis teljesen fejlett, korai keItetésü és az
elérendő célnak legmegfelelőbb állatokat használjuk fel. Görbe mell
csontu vagy hibás állatokat ne szaporitsunk.
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Az elöregedett állatokat selejtezzük ki, mert azok keveset ter
melnek és a legtöbb betegséget terjesztik.

Tojó állataink mellett a keltetési időben elegendő him állatot
(kakast, gunarat és gácsért) tartsunk, hogya tojások termékenyek
legyenek. (Lásd a következő fejezeteket!) Ha több him állatra van
szükségünk, akkor azok között legyenek öregek és fiatalok vegyesen.

3 - 4 évenként gondoskodjunk baromfiáJlományunk vérfelfris
sitéséről. E célból szerezzünk be megbizható helyről keltető tojásokat
vagy naposcsirkéket és az azokból felnevelt him állatokkal keverjük
a régi állományunkat. Vagy pedig szerezzünk be idegen vérü kifejlett
him állatok.

Keltetésre használjuk föl elsősorban a 2-3 évei> állatok leg
szebb és nagy tojásait. Jércék után csak szükségből keltessünk. Kel
tessünk korán (február, március és ápri11s hónapokban). 10-14 nap·
nál nem idősebb tojásokat, melyeket elültetésig tartsunk szellős he
lyen fek vöhelyzelben és naponta forgassuk azokat meg a hosszabbik
tengely ük körül. A tojasokat vastagabb ik végénél belül látható lég
hólyagocska nem a tojások fiasságát mutatja, hanem a tojások korát.
Mennél kisebb az, annál frissebb a tojás. 50 filléresnél nagyobb lég
hólyagu tojások ke!tetésre már kevésbbé alkalmasak.

Télen tartsuk meleg ólban a szaporitásra használandó állatain
kat és etessük azokat okszerübben, hogy már a tél folyamán vagy
legalább is nagyon korán tavasszal kezdjék ej a tojást, mikor is korán
fognak kotlani azok. Igy aztán lesznek korai keltetésü állataink, me
lyeket jó áron tudunk majd értékesiteni. A korán keltetett jércék a
nyár vegén, összel és télen is fognak tojni értékes tojásokat.

A tojások termékenységére különösen jó hatása van a zöld fü
félék, kert! zöld levelek, csirázott magvak, megnedvesitett lucerna,
lóhere, akác és csalán szénalevél etetésének.

Kotlóinkat válasszuk meg jól. A legértékesebb tojásokra már
kipróbált kotlókat ültessünk. A nem nagyon mély kotlófészkcket
helyezzük el csendes, középhőmérséldetü helyen, hol a kotlónk nyu
godtan ülhet. Készitsük el a fészket szénából vagy puhára dörzsölt
szalmából és tegyünk az aljába a tetvek ellen mennél több fahamut
és ei ültetés előtt magát a kotlót is alaposan dörzsöJjük át fahamus
homokkal. Az igy tetiitlenitett kotló alá tegyünk mindenkor csakis
annyi tojást, amennyit az jól be tud takarni. Hidegebb időben, vala
mint a kisebb kotlók alá kevesebb tojást rakjunk. Egy tyukkotló alá
tehetünk 15-20 drb. tyuktojást, 20 -25 drb. gyöngy!yuktojást, 10
15 kacsa vagy pulykatojást. Egy pulykakotló alá tehetünk 15--20
drb. pulyka vagy kacsa tojást, 20-25 drb. tyuktojást. Egy ludkotló
alá tegyünk 10-12 drb. ludtojást.

A fészken ülő kotlónak adjunk enni tengerit, mert ettöl lesz a
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legtüzesebb. A friss viz állandóan legyen a fészek közelében, ugy
szintén egy kisebb homokos, fahamus porfürdő, melyben a fészekrőJ

leszálló kotló megfürödhet. Nagyon aj~nlatos a porfürdőbe negyed
rész kénport is tenni. A fészekröl levett kotlókat mindenkor a sza
badban etessük, itassuk, hogy büzös trágyájukat kinn szórják el.

A nagyon vastag héjju tyuktojások, kacsa- és ludtojások sok
szor éppen a vastag tojáshéj miatt nem kelnek ki jó eredménnyel.
Sok a fulladás az ilyen tojásoknál. Ennek megelőzésére ajánlatos az
ilyen tojásokat a keltetés utolsó hetében naponta egykétszer langyos
vizzel (40-50 C fokos) permetezni, sőt megfOröszteni is. De a ned
vesités után a kotlót azonnal tegyUk vissza a tojásokra.

8-10 nap után 'az elüitetett tojásokat - sötét szobában
tartsuk a lámpa elé és az üresen maradtakat vegyük ki a kotló alól.

A tojások kikelésének napján ne zavarjuk a kotJót.
Nagyobb állományt keltető gazdáink barátkozzanak meg a gép

keltetövei is. Olcsón és részletfizetésre szerezhetünk be kitünő kel
tetö gépeket, melyekkel bármely időben - tehát mindenkor a legjobb
időben -- s nagyobb mennyiségü tojást keltethet ünk ki. Keltető gé
pekből 100-150 tojásosnál kisebbeket ne vegyünk. Gépbeszerzés
előlt kérjünk tanácsot a gödöllői állami· baromfiteleptől. Gépekkel
keltethetiink tyuk, kacsa, lud és pulyka tojásokat is.

A magyar baromfitartás hazájában - aNagyalföldön - igen
áldásos munkát fejtenek majd ki a nagy bérkeltető állomások, hol
bármely időben és olcsón keitethetik ki a gazdák keltető tojásaikat.

A kikeIt kis apró állatokat teljes felszáradásig hagyjuk az any
juk alatt, vagy egyéb meleg helyen s csak a teljes felszáradás után
5-6 óra multán adjunk nekik enni. Legmegfelelőbb legelsőbben

egy kevés apró kavicsot és apróra tört faszéndarát adni a kicsinyek
nek s utána vizet, majd egyéb takarmányokat.

Csirkéinket és az egyéb növendék baromfiakat tartsuk száraz
és eléggé meleg ólban, de ne kényeztessük őket, hanem mielőbb

szűktassuk azokat a szabadba. Amig harmatos és hideg a fü regge
lenként, a kotlót tegyük boritó alá, ne engedjük szabadon kalandozni.

Gondoskodjunk arról, hogy növendék állataink mindenkor meg·
kapják a nekik legmegfelelőbb takarmányokat, a friss vizet és az
udvar egy szárazabb helyén létesitett jó porfürdőt, hol száraz homok,
mennél több fahamu és kén por legyen összekeverve. A kotlóknak
adjunk mindenkor külön is enni. Csirkéinket és kis puJykáinkat szok
tassuk minél előbb ülölécekre.

JelöljUk meg már kikeléskor a legjobb állataink tojásaiból kikeIt
csirkéket, hogy azokat elsősorban tarthassuk meg. De jelöléskor ne
vágjuk le a kis állatok ujjait, hanem az ujjak közötti hártyát hasit-
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suk be más más két ujj között. Ilyen jelöléssel tudjuk megkülönböz
tetni a saját állatainkat a szomszédokétól is.

7. A tyukfélék tenyésztése.
Baromfitenyésztésünk legelterjedtebb ága a tyuktenyésztés, mert

a tyukféléket csaknem mindenütt tarthatjuk. Mégis a korlátlan tanya
világ és a gazda udvarok adják a tyukfélék igazi hazáját, hol azok
a takarmányuk jó részét megkereshetik és igya legnagyobb hasznot
itt adják. Egészen kicsi, zárt udvarokon is~tarthatunk kisebb számmal
tyukot, de itt nagyobb hasznot ne várjunk tőlük, hanem elégedjünk
meg azzal, hogy a rájuk forditott költséget friss tojásukkal és jó
husukkal fizetik vissza.

Törekedjünk olyan tyukfélét tartani, amelyik husával és tojásá
val egyaránt hasznot ad. E kettős cél elérésére legmegfelelőbbek a
a nemesített magyar tyukok. melyeknek továbh nemesitését tartsuk
hazafias kötelességünknek. Először is egy tanyán vagy egy udvaron
válogassuk ki őket egyféle tollszinben. Milyen szép is egy csapatban
csupa sárga, csupa kendermagos, csupa .fehér vagy csupa fogoly
szinü állatot látni, szép sárga lábakkal. Es mennyivel értékesebb is
az ilyen állomány.

Azután meg válogassuk a kitünő magyar tyukokat mennél na
gyobb, mennél több, szebb és minél barnább tojásokra ! Ennek meg
könnyitésére szereljünk föl csapófészkeket és jelöljOk meg az állatokat
megszámozotí szárnyjelzőkkel vagy lábgyürOkkel.

Állományunk vérfelfrissitésére 3-4 évenként szerezzOnk be
megbizható helyről tojásokat s ebből neveljünk fel kakasokat. Időn

ként keresztezhetjOk is állományunkat a megfelelő szinü és nagy
tojásu külföldi fajtákkal (vörös island i, kendermagos plimut, fehér
leghorn, sárga é,s fehér orpingtonokkal), de ügyeljünk arra, hogya
keresztezést tulzásba ne vigyOk s a kapott utódok közül mindenkor a
magyar jellegüeket tartsuk meg.

Hogy tyúktenyésztésünket eredményesen foJytathassuk, különö
s~n ügyeljünk a következőkre :

Tartsunk elegendő számu és jól megválogatott kakasokat. 10
15 tyúkonként, de legfeljebb 20 tyúkonként legyen egy jól fejlett ka
kasunk. Több kakast ha tartunk, legyen azok között öreg és fiatal
vegyesen és az öreg kakast a keltetési idő megszünte után értékesit
sUk. Kakasokat mindenkor a legtöbbet tojó tyúkjaink a legnagyobb.
és legbarnább tojásaiból neveljünk föJ.

Tyúkokat és kakasokat 2-3 évnél idősebb korig ne hagyjuk
meg, mert ezen idő után már kevés hasznot adnak s mint öreg ál
latok rendszerint a legtöbb fertőző betegség terjesztői lesznek. Az
igen sokat tojó és nagyon értékes tojásokat termelő, valamint a na-
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gyon jó csirkenevelő tyúkokat is kivételesen legfeljebb 3-4 éves korig
tartsuk meg. Tyúkokat mindenkor már májusban vagy juniusban se
lejtezztik, ahogy a tojás termelést abbahagyták. A tyúkok felét vagy
egyharmadát évente pótoljuk jércékkel.

A tyúktojásokat február, március hónapokban és április hó első

felében keltessük ki. A későbben keltetett cirkékből tenyészállatokat
ne neveljünk.

Keltetésre mindenkor a 2-3 éves tyúkok legszebb tojásait hasz
náljuk föl s egy kotlós alá legfeljebb 15-20 darab tojást rakjunk.

A kotló alól kikerült kis csirkéknek a teljes felszáradása után
adjunk először is kevés apróra tört faszéndarát (gyomortisztitásra) és
finom kavicsot a begy és a zúza (zúzógyomor) részére. Majd pár óra
multán adjunk finomra őrölt darákat vagy koptatott kölest és vizet.
1gen jól nevelhetjük fel csirkéinket búza, tengeri, árpa vagy zabda
rán. Ahogy növekednek, úgy naponta mind kevesebbszer kapjanak
enni és mind nagyobb szemü darákat. Első héten naponta 5-6 szor
etessünk, a 6-ik héten már elegendő 2-3-szor etetni. Hogy szépen
fejlett csirkéink legyenek, engedjük azokat mindenkor a szabadba,
hogy ott mennél több rovart és ftifélét szedhessenek. Aki ezt nem
teheti, az adjon cirkéinek apróra vagdalt zöldet, melyet kissé meg
nedvesitetten keverjünk búza korpához és finom darahoz és adjunk
ebbe a keverékbe 2-30/0 olcsó takarmány meszet is.

Etessük csirkéinket mindenkor 3-5 cm magas és alul éiben
végződő - V keresztmetszetíí - fa vagy bádog vályucskából.

Hogy a magyar tyúkok országos átlagban oly keveset tojnak,
ennek fö okát az egyoldalu tengeri etetésben keressük! A tengeri
ugyanis hizlaló takarmány s ha csak azt etetjük tyukjainkkal, úgy
azok elnehezednek és kevesebbet tojnak. Adjunk tehát a tengeri he
lyett búza ocsut, árpát vagy zabot, esetleg kissé nedvesitett búzakor
pás keveréket is naponta és vágjunk abba zöldet és tegyünk ehhez
2-3 százalék (azaz 100 kg-hoz 2-3 kg) olcsó takarmány meszet.

Ktilönösen fontos télen adni tyúkjainknak kissé langyos, ned
ves búzakorpás keveréket, melybe adhatunk konyhahullaetékot, fött
burgonyát, szárított és apróra dörzsölt akác vagy csalánlevelet eset
leg lncerna, lóhere vagy bükköny széna levelet. Télen esti etetésre
adhatunk tengerit is, mert az jó meleget fejleszt: ugyancsak kizáró
lagosan tengerivel etessük a kotló tyúkjainkat is, mert attól jó tüze...,
sek lesznek. Aki kedveskedni tud tyúkjainak télen száritott cserebo
.garral, selyemhernyó bábbal, vagy húsliszttel, annak minden b!
zonnyal jobban fognak tojni tyúkjai a télen.

Egy 2 kg. körüli tyúk naponta 8-10-12 deka takarmányt fo
gyaszt el; mennél többet talál meg a szabadban, annál kevesebbet
,kell .adnunk a zsákból.
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., Jól jegyezztik meg, hogy az okszerübb takarmányozással és bö-

.ségesen adott vizzel több és nagyobb tojásokat termelnek a tyúkok
,:és jobban fejlődnek a növendék állatok!

8. Pulykatenyésztés.
A tanyavilágnak alig nélkülözhető baromfitenyésztési ága a puly

katenyésztés. A tanyavilágon nevelhetjük a legjobb minöségü pulykát,
a legolcsóbban. Mivel külföldi vásárlóink leginkább szeretik a bronz'
pulykát, igy ezt tartsuk elsősorban. Ez a legértékesebb pulykaféle
.ségünk.

PuJykáink elhelyezése nem nehéz Tavasztól őszig apraja-nagyja
kinn alhat a szabadban elhelyezett ülöléceken, de a kis pulykákat meg
\1örösödésig - 8-tO hetes korig -, valamint a magpulykákat télen
tartsuk száraz, meleg ólban.

F(!)ntos tudnunk, hogy 6-8 tojó pulykánként legyen egy jó
kakasunk, hogya tojások termékenyek legyenek. De ügyeljünk arra
is, hogy a kakas pulykákat legfeljebb 1-2 éves korig tartsuk meg,
a· tolyó pulykákat 3-4. évig.

Hogy évről évre szép és nehéz pulykákat nevelhessünk, jól je
gyezzük meg, hogy a továbbszaporitásra felhasználandó állatokat
(magpulykákat) mindenkor 2-3 éves toják tojásaiból keItessük ki.
Ezek tojásait összeszedéskor jelöljtik meg, tegyiik azokat külön kotló
alá és az ezekből kelt kis pulykákat lábujjaik közti hártyák áthasi
1ásával jelöljük meg,

Engedjük pulykáinkat a kedvelt rejtelt helyükön tojni, de a to
jásokat - egy kivételével - naponta szedjük össze, mert igy töb
bet tojnak. Ugyanis, ha több napon át több tojáson ülhet a pulyka,
ugy hamar elkotlik s keveset tojik. A pulyka kitünöen kelti ki és
neveli föl az alája tett IS-20 darab tojást.

A kis pulykákat felneveléskor főleg a megfázást61 óvj uk. IQ-12
hetes korig esténkint száraz, meleg ólban alhassanak, de azután már
az öreg pulykákkal együtt alhatnak a szabadban elhelyezett ülőléce

ken is. Legkönnyebben megfáznak 8-10 hetes korban, mert a nya
kuk vörösödik és ekkor fáznak. Hideg, nedves reggeleken és erősen

szeles időben ne engedjük a szabadba a kis puJykákat.
A kis pulykák takarmányozása egyszerü. Fontos, hogy minden

kor friss és egészséges takarmányt kapjanak. A kotló al61 kikerült

Élesztöt? Vegyünk a szövetkezeti boltokban!
Itt kézzel nem fogdossák, hanem
hygiénikusan, adagoló géppel szelik
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kispulykáknak teljes felszáradás után adjunk először is apróra törött
faszén darát és finom homokos kavicsot. Majd utána adhatunk kissé
megfőzött vagy csak megáztatott finom darákat, (buza, tengeri, árpa"
zab) vagy héjtalan kölest. Ugyancsak adjunk nekik vizet vagy fölö
zött tejet. Az első 10-14 napban ne álljon elöttük egész nap viz,
hanem etetéskor itassuk öket. Már a második-harmadik napon kap
janak a kis pulykák a fenti főzött vagy áztatott darákhoz keverten
finomra vagdalt zöldet (hagymaszár, csalán, töklevél káposzta félék)
és 2 -3 százalék takarmány meszet. Ebből a keverékből kapjanak
aztán 8 -tO hetes korig körUlbe!U1 naponta 3-4 óránként aszerint
ahogyemésztenek. Fontos, hogy sohse lakjanak tuizoUan jól és min
dég legyen jó étvágyuk. A takarmányt adjuk kis éiben végződő "Viii
keresztmetszetü vályucskából.

Amig puiykáink kicsinyek, addig a kotló pulykának adjunk külön
is enni, nehogyelegye kicsinyei elől a finomra vagdalt takramányt.

8-tO hetes kor után növendék pulykáink az öregekkel együtt
kapjanak reggel zölddel kevert eleséget, melybe sok buzakorpát is
adhatunk s délben meg este adjunk egész szemü magvakat. Aszerint
kapjanak többet vagy kevesebbet a zsákból, amint találnak a mezőn.

Fontos, hogy állandóan a legelőn lehessenek.
Pulykáink részére is szórjunk el az udvar egy szárazabb he

lyén faszéndarát és homokos kavicsot, hogy abból kedvükre fo""
gyaszthassanak.

November elején válogassuk ki a jövő évi tenyészpulykákat, il

többil meg zárjuk szükebb udvarra vagy ólba, hol keveset mozog"7
hatnak és ott naponta 2-3-szor etessük őket áztatott -tengeri vagy
ó'upadarával. Hogy jobb étvággyal egyenek, etetés előtt - legalább
egy fél órára - engedjük az eladandó pulykákat szabadon futkároznt
és repdesni. Arra törekedjünk, hogy december elején piacra adhas
suk pulyka fölöslegünket, mert eklwr már megkezdik azok össze::
vasárlását a külföld számára.

Magpulykáinkat a télre helyezzük el melegebb ólakba s azok
kapjanak reggel kissé langyos keveréket, melyben legyen menné~

több buza, korpa, különféle darák és száritott, de nedvesített lucerna,
lóhere, bükköny, akác vagy csalán levél Ehhez keverjünk mindenkor
2-3 százalék tal<armány meszet is. Este adjunk buza ocsut, tenge
rit vagy árpát, de egyszerre csak egyfélét. Ügyeljünk arra, hogy
különösen másodéves pulyka kakasaink a tél folyamán el ne hiz
zanak, mert akkor sok lesz utánuk a terméketlen tojás.

3-4 évenként gondoskodjunk pulykáink vérfelfrissitéséröl, hogy
szép és nagy pulykákat nevelhessünk. -

9. Ludtenyésztés.
Ahol csak arra alkalmas legelőink és tarlóink vannak, miket
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egyéb állatokkal hasznosítani nem tudunk, ott vezessük be a hasz·
nos ludak tenyésztését. Hál Istennek alig van gazdaudvar, hol nem
találnánk meg a pár darab magludat, melyek után évről évre fel
nevelik a 10-12 darab libát. Nemcsak kitünő husával és zsirjával
hálálja meg a lud a ráforditott költséget és munkát, hanem igen ér,.
tékes tollával is. A legértékesebb toll, aludtoll.

Ludjaink megválasztásánál is alkalmazkodjunk az or8zágos szem
pontokhoz. A nagykereskedelem és a kiiflöld legszivesebben veszi
meg a fehér toHu, hizottan és tiszt1tottan 5-6 kg. sulyu ludakat,
igyhát ezeket tartsuk és szaporítsuk. A fehér toll u, nemesitett magyar
lud a világ egyik legkitiinöbb ludfélesége lévén, becsüljük meg azt.
Növekedése és hizása gyors, szaporitása könnyü, legelésző képessége
nagyon jó, hus-, zsir és toll minősége elsőrendü.

A ludak elhelyezése nem ad nagyobb gondot. Egyszerü és ala
csony 61akban tarthatjuk azol<at, esetleg tyukfélékkel és egyébb baromfi
akkai együtt. A tyukok illőléce alá tegyünk deszkát vagy bádogot,
hogy a trágya arra huljon és akkor az alatt alhatnak ludjaink. Külön
belI is csak a magludainkat télen és a kis Jibáinkat kora tavasszal,
8-10 hetes korig kell ólban elhelyeznünk, egyébként ludjaink tavasz
tól-őszig kint alhatnak a szabadban, 50-60 cm magas kerítések mögött.

Tenyészludjainkat általában több éven át meghagyhatjuk sza
porításra. A 2-3 éves gunarak és a 4-6 éves tojó ludak még na
gyon jól szaporitanak. A legéleterösebb és legszebben fejlett ludakat
a 2-3 éves tojók tojásaiból nevelhetjük fel. Igyhát magludakat első

sorban ezek tojásaiból keltessük.
Amig a kisebb testü ludaknál 4-5 tojót számit halunk egy

gunárr3, addig a nehezebb teslü ludakból legfeljebb 1-2 tójót ad-:
junk egy gunárl1úz, ha azt akarjuk, hogy a tojások jó fiasak legyenek.

Általános panasz, hogy ludjaink keveset tojnak. Megfelelő kivá
logatással ezen a bajon segithetünk. Válogassuk ki a többet tojókat
és elsősorban azok tojásait keltessük ki. 10 és 50 tojás között van a
tojás termelő képessége, tehát érdemes lesz válogat:lllnk.

A ludkotlók igen jól keltenek és nevelnek, használjuk hát első

sorban azokat tojásaik kiköltésére. Hagyjuk őket abban a fészekben
kelteni, amelyikben tojtak. 10-12 darab tojásnál többet ne tegyünk
egy ludkotló alá s az igen nagy testu ludakat ne ültessiik meg.
Szükségből pulyka alá is tehetiink 10-12 darab ludtojást, sőt a
tyukkotló alá is adhatunk 4-5 darabot. Pulyka és tyukkotló alatt a
tojásokat a második héttől kezdődően nedvesitsük s a tyukkotlónak
segítsünk megforditani a nagy tojásokat, mert azt ő - rövid nyaká
val - nem tudja megtenni.

A Iudtojások termékenységére igen jó hatással van, hogy a a
tojásrakás idejében tojóludjaink kapnak friss zöldel.. vagy pedig kissé

8"
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megnedvesitett iucerna,'lóhere, bükköny, a.kác, vagy csalán széna levelet.
Forditsunk mindenkor nagy ~ondott kis libáink és ludjaink ok

szerü takarmányozására. Jól jegyezzük meg, hogya ludak kizáróla
gosan növényevők, tehát füfélékkel és magvakkal élnek. A kotló alól
kilcerült kis Iibáknak adjunk először faszén darát és finom homokos
kavicsot. Majd kapjanak utána kissé megnedvesitett darákat, apróra
vagdalt zölddel keverten és utána vizet. Már pár napos korban ka
passuk rá kis libáinkat a legelésr~. 4-6 hetes korig adjunk naponta
3-4 óránként buzakorpás, árpa, zab vagy tengeri darás és apróra
vagdalt zöldes keveréket, melyhez tegyünk mindenkor 2-3 százalék
takarmány meszet. Ha jó a legelő. ugy a 6 hetes komál idősebb.

libáknak és az öreg ludaknak adjunk reggel és este egy kevés árpát,
zabot vagy tengerit. Télen a magludaknak adjunk reggel kissé lan
gyos-nedves keveréket, áztatott szénalevél1ei és mésszel keverten, este
tengedt vagy egyéb szemet.

Libáink és ludjaink etetését általában ahhoz szabjuk, hogy mit
és mennyit találnak a Jegelőn. Vizükről azonban mindég gondoskodjunk.

A jól fejleft ludakat 10-12 hetes korban kopasszuk meg elö
ször, majd utána 12 hetenként másl)dszor, esetleg harmadszor is.
Egy 5-6 kg-os lud után évente kapunk 20 deka tollat, melyböl kö
zel 5 deka a pehely toll. Kopasztásnál csak a mell, alsónyak, has és
hát toJJait hagyjuk meg. Az utóbbit azért, hogy a megkopasztott állat
szárnya ne essen le. Október és május hónapok közötti időben nem
szabad kopasztani.

A megtépett, értékes ludtollat tegyük vászon zsákokba (a pehely
tollakat természetesen külön) és tartsuk szellős, napos helyen. A
molytól óvjuk meg.

Ludjainkat értékesitsük vagy 10-12 hetes pecsenye korban
3.5-4 kg sullyal vagy pedig a teljesen kifejlett ludakat megtömjük
és ugy adjuk el. Utóbbi esetben 4 hétnél tovább ne tömjük aludat,
mert a mája is elzsirosodik és a sütesnél összeesik. A 4 hét alatt
egy ludba beletömünk 23-30 kg. sós vizben puhára áztatott és kissé
megzsirozott tengerit. Ezzel aludunk 40-60 százalékkal gyarapszik.
A tömés alatt levő ludjainknak adjunk bőven friss vizet és tegyünk
abba mindenkor homokos kavicsot. Egy külön kis vályucskában
meg adjunk durvább faszén darát.

A Szeszfőző Szövetkezet által főzlltt pálinka I
kristálytiszta, zamatos!
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. Nagyobb tömegli állatok tömésénél igen jól használhatjuk az
olcsó tömőgépet.

A ludak nemét a következökből állapithatjuk meg. A gunárnak
rendesen nagyobb a tesie, hosszabb és vékonyabb a nyaka, maga
sabb a láb állása és élesebb a hangja. Az 5-6 hónapnál idősebb

fiatal gunárnak a csavaros ivarszervét már kinyomhatjuk. Fekiessük
a hátára és ujjainl,kal erősen nyomjuk a végbélnyilás körüli részt s
a himvessző kijön.

10. Kacsatenyésztés.
Hazánkban mindenütt megtaláljuk a kacsákat, ahol egy kis álló

viz, vagy folyócska vagy csak egy kis vizes árok van. A rovarban
gazdag állóvizeink a kacsatenyésztésre. Azonban jegyezzük jól meg,
hogy különösen a kisebb testű kacsákat fürdőviz nélkül is haszon
nal tarthatjuk.

A kacsákat kitűnő husáért, zsirjáért, tolláért és ujabban tojásáért
tartjuk. Aszerint válasszuk a kacsa fajtát, amilyen céllal azt tartani
akarjuIc Az országos szempontok azt kivánják, hogy kacsákból a
mennélnagyobbb testüeket és feltétlenül a fehér tolluakat tartsuk.
A hazai és külföldi fogyasztó közönség egyaránt ezt keresi.

A szaporitásra kiválogatott magkacsákat már az ősszel válogas
suk össze, hogy egymást megszokják. Hogy szép és nagy kacsákat
nevelhessünk, 3-4 évenként frissitsíík fel azok vérét.

A nagyobb testU kacsáknál minden .4-5 tojóhoz, a kisebb
testüeknél pedig minden 6-8 tojóhoz adjunk egy gácsért, hogy utá
nuk jó termékeny tojásokat kapjunk. Tojó kacsákat megtarthatjuk
2-3 évig, a gácsérokat meg 1-2 évig.

Kacsáink közül is szaporitsuk mindig a jobb toj6kat és keIte
tésre itt is elsősorban a 2-3 éves tojók tojásait használjuk fel. A
kacsa nagyon ritkán kotlik meg, tenát annak tojásait tyuk vagy pulyka
kotlókkal keltessük ki. Egy tyuk alá 10-12 drb, egy pulyka kotló
alá meg 20- 22 drb. kacsatojást tegyünk. A kacsatojásokat is igen
ajánlatos a kotló alatt, a második héttől kezdődően nedvesiteni.

A kis kacsákat 3-4 hetes korig óvjuk a megfázástól. Tartsuk
azokat éjjelre száraz és meleg ólban és almozzunk alájuk mennél
gyakrabban. A kikelés után legelőször ezeknek is adjunk apró fa
szén darát és finom kavicsos homokot, de utánna azonnal adhatunk
kissé dedvesitett darás keveréket, apróra vagdalt zölddel és 2-3
százalék takarmány mésszel. Ezzel a keverékkel etessük kis kacsá
inkat egészen 6~8 hetes korig, közben fokozatosan szoktassuk azo
kat az egész szem fogyasztására.

Jól jegyezzük meg, hogy a mohón faló kiskacsáknak etetéskor
mindig adjunk inni is.
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Kacsáinkat értékesithetjUk 10-12 hetes korban, 2 kg. körüli
sullyyal pecsenyének, 4-5 hónapos korban, mint huskacsákat vagy
pedig a teljesen kifejlett kacsákat 2-3 hétig tömjük sós vizben pu
hára áztatott tengerivel. Egy kacsába beletömhetnnk 15 kg. körüli
tengerit, mikor is elérünk 40-60 százalékos sulyszaporodást.

A teljesen kifejlett kacsákat évente kétszer megkoppasztjuk és
utánuk kapunk 12 -15 deka tollat az állat nagysága szerint.

11. Oyöngytyuktenyésztés.
A legjobban fizető külföldi piacok minden mennyiségben s min

denkor magas áron szivesen megveszik a kiíünő husu magyar gyöngy
tyukokat, igyhát arra alkalmas, szabad tanya-területeken és nagyobb
gazda udvarokon vezessük be tartásukat az eddiginél sokkal na
gyobb mértékben.

A legszorgalmasabb rovar és maggyujtő gyöngyösöket enged
jük kedvűkre elkalando~ni,továbbá a szabadban aludni és a bokrok
alatt vagy a vetésben eltojni Egy kakasra számitsunk 5-6 darab
tojót. A tojásokat naponta gyűjtsűk össze és azokból a legnagyobba
kat, - lehetőleg öreg tojók után - keltessük ki. A nagyon rosz
szul és türelmetlenül keltő gyöngyösök tojásaiból 20-25 darabot
tehetiink egy tyukkotló, vagy 30-35 darabot tehetünk egy pulyka
kotló alá.

A kis gyöngyösök, valamint az öregek takarmányozása és gon
dozása teljesen egyezik a közönséges csirkével és tyukéval, járjunk el
aszerint. Fontos megjegyeznünk, hogy a kis gyöngyösöket este ko
rábban etessük meg és utána engedjUk még szabadon járni. Egyben
nagyon óvjuk a kényes nyaku kis gyöugyösöket a nagyon tűző naptó.!.

2-3 éves korban selejtezzűk ki az öreg gyöngyösöket.
A kakasokat általában a következőkröl ismerhetjük meg. Na

gyobb a fejük és asisakjuk, állebenyiik kékes. A hátsó nyak és hát
tollai fényesebbek. A kakasok a szabadban állandóan figyelnek őr

ködnek és a folyton rikácsol6-tukácsoló tojók mellett alig- lehet hal
lani halk szavukat. Az állatok végbélnyilását ha kinyomjuk, ott meg
láthatjuk a kakasok hengeres himvesszőjét.

Országos és saját érdekből is tartsunk mennél több hasznos
gyöllgytyukot, még pedig a sötéttebb, kékes szürke szinben,

12. Hogyan védekezzünk a baromfi betegségek ellen.
Sok millió pengő értékű baromfi pusztul el évről évre s ezál

tal sok nemzeti vagyon . semmisül meg. S különösen eJszomoritó a
dologban az, hogy ennek a nagy nemzeti kárnak az okozásában
egyaránt vest részt a sokféle fertőző betegség mellett a baromfitar
tók hanyagsága, nemtörödömsége és tudatlansága. Folyton sirunk és
panaszkodunk, hogy baromfiaink: évről évre elpusztulnak, de azért
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nem jut eszün'ke, hogya baromfiakat rendesebben ólozzuk, gondoz
zuk, óljukat takaritsuk, fertőtlenitsük stb.

Jól jegyezzük meg, hogy minden baromfiudvarban ott lesel
lt.ednek a különféle fertöző betegségek ragály anyagai s arra várnak,
hogy a hanyag kezelés következtében megbetegedett állatokon fellép
hessenek és pusztitó munkájukat elvégezhessék. Törekedjünk minden
erőnkkel a betegségek fellépését megakadályozni, mert ez sokkal
könnyebb, mint a már pusztitó betegséget megállitani. Lássuk csak
a legfontosabb tudnivalókat:

1. Tartsuk a baromfiakat száraz, egészséges, világos, jól szel
lőztethető ólban. Ne zsufoljuk itt öket össze és takaritsunk utánuk
rendszeresen. Legalább 2-3 h6naponként meszeljük jól ki az ólat és
a benne levő felszerelési tárgyakat. Az ól agyag padlózatát 5--10

.cm. vastagon - évenként többször is cseréljük ki.

2. 3-4 évenként frissitsük föl a baromfiak vérét, hogy az el
ne korcsosuljon a rokontenyésztés következtében és igy a betegsé
gekre hajlamossá ne válljon. Azonban ugy állatot mint tojást csak
ismert és egészséges állományból hozzunk· s az idegen udvarból
hozott állatot minden körülmények között legalább 10-12 napra
zárjuk külön s figyeljük meg egészségi állapotát.

3. Elvénült, nagyon öreg állatokat ne türjünk meg udvarunkon,
mert ezeknek csaknem mindegyike telitve van a betegségek fertöző

csirájával.
4. Keltetésre használjuk fel mindég a - legjobban fejlett 

2-3 éves állatok tojásait, mert ezekből kapjuk a legéleterősebb

utódokat.
5. Figyeljük állományunkat és a beteggyanusakat mindenkor

azonnal vegyük ki az egészségesek közül és azokat vágjuk le. Gyó-
. gyitásukkal ne kisérletezlünk. Ha fertőző betegség lép fel a közelben
s ezt megtudjuk, zárjuk be a baromfiakat az ólba, ládákba, padlásra,
istállóba, vagy bárhová és ne engedjük ki azokat mindaddig, mig a
betegség el nem vonult.

6. Ha fertőző betegség lépett fel állataink között, azok közűl a
beteggyanusakat azonnal vágjuk le, a többit vigyük más helyre s a
fertőzött helyet erősen fertötlenitsük forró lugos, vag fahamus vizze!
vagy forró mésztejje\. Minden szemetet és piszkot ugy az ólből,

Vasárut, jót-olcsót? A szövetkezeti boltokban!
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mint az udvarból az esetleges hullákkal, valamint· a kényszervágoU
~aromfiak belső részeivel együtt égessük el, vagy egy méternél mé..
Iyebben ássuk el. Nagy hibát követ el az, aki a beteg állatokat vagy
a .hullát elajándékozza kóbor embereknek, akik aztán a fertőző bele-,
ket és egyéb belső részeket rendszerint udvarokba dobálják s igy,
mesterségesen terjesztik a betegséget, mert ez nekik ujabb és ujablt.·
pecsenyét jelent I

7. Betegségek lezajlása után ujból és alapoan fertőtlenitsük az
élat forró lugos vagy fahamus lemosással vagy forró mésszel me-·
szeléssel.

8. Akinek értékesebb, vagy nagyobb baromfiállománya van, az'
a betegség felléptekor azonnal forduljon állatorvoshoz és kérje annak'
tanácsát. Aki biztosan akarja megállapítani baromfiai betegségét, az·
kiildjön fel hullát az Országos ÁlIategészségilgyi Intézetbe (Budapest,
Tábornok ut 2) és ebben a kitilnő állami intézményben azonnal meg
állapítják a betegséget és - kérésre - kimerítő tanácsot adnak.

13. Fertöző betegségek.
A legtöbb betegséget ezek okozzák, mert egyik állatról a má~

sikra könnyen átterjed'lek. A .baromfikolera, vagy népiesen a baromfi
vész évről évre elpusztítja egesz falvak baromfiállományát. Ennek a
betegségnek jellemző tünete, hogy a baromfiak gyorsan és töme-,
gesen hullanak el töle. VédekczesUl, a kolera jöttének hirére zárjuk.
be a baromfiakat, ne engedjük azokat a szomszédok állataival érint
kezni. Ojtással ilyenkor legjobb bebiztositani őket. Ha már fellépett·
a betegség az udvarokon, akkor a beteg állatokat azonnal irtsuk ki,
a többit különitsük el tiszta helyre (istállóba, padlásra, pincébe, lá
dákba stb.) és ott szórjunk aláj0k I cm. vastagon égetett mészport.
A fertőzött ólat, udvart és felszerelési tárgyakat alaposan' fertötlenit-'
sük és minden hulladékot égessünk el.

A csirkék fertöző fehér hasmenése igen ragályos betegség. Az
alig pár napos csirkék egyszer csak gunnyasztani kezdenek, szár
nyukat leengedve sirnak, fejüket lehorgasztják, nem esznek, sokat
isznak, hasmenésük lesz és tömegefen elhullanak. Ahol ez a beteg
ség fellépett, ott az öreg állatok között fertőzöttek vannak, ezek fer
tőzött tojásokat tojnak, miálltal a kikeJt kis csirkék egy része már
fertőzötten jön a világra s rohamosan tovább fertőz.

Mihelyt valamelyik kotló alja csirke között ez a betegség fel-·
lépett, azok közül a beteggyanusakat (vagy még okosabban az egész
kotló alját) azonnal irtsuk ki, vagy legalább is jól különitsük el.
A többit legyük ugyancsak külön helyre, vagy ládába s ennek alját
lIintsük fel mészporral. A betegség megáJItáig tartsuk kU/ön a csirkéket.

A csirkék régi helyét alaposan fertötlenitsük. A fertözött csirke- .
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állományból felnevelődött állatokat fogyasztásra mielőbb adjuk el.
azokból ne tartsunk meg tenyészállatokat, mert azok ujból fertőzni

fognak. Állatorvos közbejöttével vizsgáltassuk meg tenyészállataink
vérét és a fert6zötteket azonnal irtsuk ki. Keltető tojásokat és te
nyészállatokat csakis vérvizsgált és tisztának talált állományból sze
rezzünk be.

A kokcidiosis, melyet csirkevérhasnak is mondanak rendesen a
2-6 hetes csirkéket és pulykákat támadja meg és pusztitja el nagy
számban. A betegséget különösen a nyálkás, véres hasmenésről ismer
hetjük fel. Ugyanugy különitsük el a betegeket és fertőtJenitsünk

tItánuk, mint a csirkék fertőző fehér hasmenésénél és a kokcidiosis
bán megbetegedett állományból sohse tartsunk meg tenyészállatokat,
mert azok a fertőzést megismétlik.

A baromfigtimökór főleg ott lép fel, ahol sok öreg állatot tar--o
tanak. A gümőkóros állatok lesoványodnak és elpusztulnak. A fel
böncolt hullának a mája és egyéb testrésze tele van kitapogatható·
kisebb nagyobb gümökkeI. Ezen könnyen terjedő betegségnek a meg
akadályozására a soványodó állatokat irtsuk ki, általában ne tartsunk
Rleg vén állatokat s ha a betegség nagyobb mértékben pusztít, for
duljunk állatorvoshoz. TubercuJin próbával a fertőzött állatokat pon
tosan megtaláljuk. Alaposan fertötlenií:stik az 61akat és udvart l .

A baromfihimlő vagy baromfidiftéria egyazon betegség és kü
lönösen ősztől tavaszig betegiti meg a tyukféléket, pulykákat és ga
lambokat. Az állatok fején barnás pörkös kiütéseket, vagy egyik
másiknak a szájában sárgás lerakódásokat találunk, melyeket ha le
kaparunk, alatta vérzést látunk. Az elhanyagolt állatoknak a szeme
is bedagad. ÁJlataink tömegesen leromlanak, a tyukok nem tojnak.
Ahol évről évre fellép ezen betegség, ott minden nyáron (julius vagy,
augusztusban) az összes 3 hónapnál idősebb tyukfélét es pulykát,
de legalább is a jövő évre meghagyandókat az állatorvos közbejöt
tével kezeItessük le. A sulyosan beteg állatokat vágjuk le, kezelé
sükkel ne kisérletezzünk. Az enyhén betegek szájában a lerakódásokat'
kaparjuk le és a sebek helyét 2-3 naponként kenjük be 10 száza
lék j6dtinktura és 90 százalék glycerin (vagy olaj) keverékével.

A baromfiak ragadós nátháját könnyen téveszthetjtik össze a
difteriával. Főleg a rosszul nevelt, későn keltetett, rokontenyésztett,.
valamint a helytelenül ólazott fiatalabb állatok őszi és téli megbete-

Minőséget, legolcsóbban !
Szövetkezeti boltokban!
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gedése ez. 1-2 naponként vegyük kézbe a nyitott szájon lélekző,

náthás állatokat és nyomjuk ki orrukból a váladékot. Majd tegyük
az állat csőrét jó mélyen, langyos, 3 százalékos bórsav, erőshiper

mangán vagy timsós oldatba és bugyborékoltassunk vele. A náthás
állományt tegyük meggyógyulásig száraz és meleg helyiségbe. A szo
,kásos módon fertőtlenítsünk.

14. Élősködö férgek kártételei.

A piszkos és gondozatlan ólakban és udvarokon a legkülön
iélébb tetvek, kullancsok, rühatkák és bélférgek oly tömegesen sza
porodnak el, hogy miattok a baromfiaknak nyugalma nincs, sok vért
veszítenek, növekedésükben megakadnak, fokozatosan leromlanak,
tojástermelésüket beszüntetík és elég nagy számmal elpusztulnak. Az
ellenük felhasználható legjobb fegyver, a tisztaság.

A tolltetvek vért ugyan nem szivnak, de álladdó mászkálásukkal
agyon izgatják az állatokat.

Az óvantagfélék, tyukpoloskák vagy kullancsok vérszivásukkal
már sokkal veszedelmesebbek.

A tetvek és óvantagok ellen vakoljuk simára legalább belülről

az ól falát és azt mennél gyakrabban meszeljük. Seperjünk sokat és
a szemetet égessük el. Tetves állatokat ne vásároljunk! Télen bent
az ólban, egyébkor meg az ól fala mellett - az eresz alatt - léte·
sitsünk száraz porfürdőt : homokból, porföldből, fahamuból és 5-6
százalék kénporból. Időnként az ól nyilásait tömködjük jól be és
égessünk el az ólban - elövigyázatosan -- minél több kénrudat
vagy kénport

A baromfiak meszes lábát a nagyon elszaporodott rühatkák
.okozzák. Vegyük kézbe az ilyen beteglábu állatokat és langyos, sürü
gzappan oldatba mártott, durva zsákvászonnal puhitsuk és szedjük
le a lábakról a szürke lerakódást, majd a vérző lábrészeket többször
kenjük be kénporral (vagy petroleummal) kevert zsiradékkal vagy
olajjal. Szükségből megfelel e célra a tiszta kocsikenőcs is. Seperjünk
és fertötlenitsünk utána

A különféle bélférgek és galandférgek lesoványitják a barom
fiakat és a tojótyukokkal abbahagyatják a tojástermelés. Vizsgáljuk
meg jól a levágott állatok vék@ny- és vakbeleit s ha bélférget talA
luak azokban. ugy egy napig koplaltassuk az állatokat, majd utánna
etessünk velök - több izben -- erős fokhagymás főzettel kevert
darákat, megpörkölt tökmag darákat, vagy egyéb bélféregüző anya
gokat. Hogyha nagyobb állományt akarunk vásárolt és erősebb ha
tásu bélféregüző szerrel tisztítani, akkor annak hatását előzőleg pár
állaton próbáljuk ki. Ezen anyagok nagyobb mennyiségben megöl
.hetik a baromfit is.
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15. Értékesités.
Forditsunk nagyobb gondot arra is, hogy baromfi termékeinket

oOkosan és az alábbi tanácsok szemmel tartásával értékesitsük.
l. Alkalmazkodjunk a piac és vásárlóink kivánságaihoz s min

denkor a kivánt minőségü és a legjobb árut vigyük eladásra, mert
a vevőnek nem mindegy, hogy mit vesz.

2. Baromfitermékeinket izléses csomagolással és tisztán vigyük
eladásra, mert igy szívesebben veszik meg azt. Tisztítsuk meg a
tojásokat és mossuk meg az állatok lábát, csőrét vagy taraj!t. Szál
lító kosarunk és ládánk, valamint a csomagolásnál használt szalma,
széna és pelyva mindenkor tiszta és friss legyen,

3. Legyünk lelkiismeretesek és csak egészséges, kifogástalan
árut értékesitsünk, A megbizhatatlan áruért a kereskedő nem fizethet
jó árat, mert ezért ő is keveset kap.

4. Termékeinket meggondolatlanul ne adjuk el, hanem érdek
lődjünk állandóan az árak iránt. Támogassuk a meglévö szövetkeze
'teinket s - ha kell - alakitsunk ujjakat is. Ezek hivatottak első

sorban a magyar baromfitenyésztést fellenditeni.
A jól megszervezett kereskedelem mellett legyenek jól meg

'szervezett szövetkezeteink is, melyek irányitani és támogatni fogják
termelésünket és értékesitésünket eredményesebbé teszik.

Szövetkezeteink azonban dolgozzanak egyiltt a meglévö keres
kedelemmel, a termelő gazdák és az ország javára!

Adjon a jó lsten eredményes, jó munkát I

Ne vásároljunk olyan helyen ahol alkudozni lehet
mert itt, kisebb értékil áruért többet kérnek,

tehát jóhiszemúségünkkel visszaél nek.

A szövetkezeti boltokban
szabott árak mellett minden cikkért csak annyit kérnek,

amennyit ér!

Takarékos háziasszony
ezért vesz mindent a

Szövetkezetek üzleteiben.----------------------
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Reggelire - uzsonnára

ÁIUS báYépótló
cikoria és szemeskávé
n é l k Ül használandó

18 kg. 30 fillér.

Aldlls kévéD6tl6hoz
cSBk tej és cukor

szükséges.

Legyen takarékos !
Használja On is !

Kapható: Mindenütt.
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G Y E P M E K R O V A T

Szegedi Horis.

Fur-Fa-Rag-Ta és aszaladószék

Lányok, fiuk, ide figyeljetek. Nem magyarázom néktek merre
van Kina, mert azt ti nagyon jól tudjátok, hogy Ázsiában van. Azt
se magyarázom, hogy milyen egy kinai, mert azt is tudjátok jól,
hogy sárga. Azt is megtanultátok már bizonyára, hogy Peking Kina
fövárosa. De hogy Pekingben él Fur-Fa-Rag-Ta, a mókáskedvü ezer
mester, azt ugye, most halljátok először. Nagy kópé őkelme l Fel-
talált már sok mindent: repülö sótártót, lyukaspoharat (amelyik ép
pen olyan volt szemre, mint egy rendes pohár, csak mikor ajkához
emelte a szomjuságtól epedő, - rejtélyes ;TIódon - az alján utolsó
cseppig mind kifolyt a vágyva vágyott itaL), Feltalált még Fur-fa
Rag-Ta: meleg jeget, hideg tüzet, ki tudná az felsorolni, hogy mi
mindent.

Most csak egyik találmányár61 akarok mesélni, amellyel, hogy
ialgy mondjam, sok vizet zavart kinai barátunk: a szaladószékröl.
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Tizenkét szék állt Fur.,.Fa-Rag-Ta fogadószobájában. Egyik széle
olyan volt, mind a másik. Illetve egyik mégsem volt egészen olyan,
mint a többi tizenegy, mert ha valaki ráüIt, hát az az egy szék men
ten kiszaladt al61a és meg sem ált a szoba másik sarkáig.

Jaj volt az olyan látogat6nak, akire Fur-Fa-Rag-Ta haragudott.
Csak egyet intett az inasának s az mély hajlongások, udvariasiiágok
között a szaladószéket tolta a kellemetlen vendég alá. Hogy mekko
rát puffaritak szegény vendégek, hát azt elképzelhetitek.

Sok panasz érkezett ezidőtájt a főmandarinhoz, hogy Fur-Fa
Rag-Ta. igy meg ugy, hiszen a város legtekintélyesebb polgárait is
sorra megtréfálta kinai barátunk. .

A főmandarin Peking nagyhatalmu birája, személyesen akart
meggyőződni arról, hogy igaz-e az, amivel Fur-Fa-Rag-Tát vádoJják:~

Felöltötte sárgaseJyem hivatalos kabátját (ami Kinában a leg
magasabb tisztviselői méJtoságot jelenti) fejébe nyomta sokgombos
kalapját s gyaloghintóban az ezermester házához vitette magát.

Látja ám a Fur-Fa-Rag-Ta, hogy közeledik a főmandarin, di
szes kisérettel. Nagyon megijedt s ha nem lett volna sárga, hát el
sárgult volna a rémülettöl.

Fogd. csak inasom, kedves Res-Tek-Rest-Je, ezt a szaJadószéket,
vidd le a pincébe, rejtsd ej annak legsötétebb zugába, nehogy itt
találja a főmandarin, - kérlelte szolgáját az ezermester. -

Res-Tek-Rest-Je, akihez nem mindig volt ilyen nyájas a ga z
dája, sőt néha megcibálta a fülét is, élérkezettnek látta az időt arra,
hogy bosszut áljon Fur-Fa-Rag-Tán. Nem a szaladószéket vitte Je a
pincébe, de éppen hogy a főhelyre állitotta azt.

Már kopogtatott is az ajtón a fömandarin. Fur- Fa-Rag-Ta alá
zatosan hajlongva sietett eléje.

Kegyeskedjél belépni ilyen nagy kitüntetésre méltatlan hajlé
komba, dicső őseid méiUl unokája, legigazabb biró minden kinaiak
között. Foglalj helyet, a sárga hold ezüstözze be életedet, Uram 
üdvözölte Fur-Fa.,.Rag-Ta a főmandarint és az asztalfőnél álló szék
hez vezette.

- Srrr - mint a puskagolyó szaladt ki a szék a főmandarin

a161 s meg sem állt a szoba tulsó sarkáig.
Fur-Fa-Rag-Ta nagyot csuklott s a nyelvébe harapott ijedteben.
Tanácsosai állították talpra a fömandarint, aki csontjait tapo

gatva, ott a helyszinen a következő itéletet hozta:
- Ötven botot verjetek Fur-Fa-Rag-Ta talpára. Huszonötöt,

mert sok embernek fájdalmat okozott, - a főmandarín ismét végig
tapogatta csontjait. - Huszonötöt, mert tehetségével nem az ernbe
riségjavát szolgálja, de éppen hogy rosszra használja találmányait..,.
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mert embertársai megtréfálásán jár csak az esze és másoknak fáj
dalmat okoz.

Mondanom sem kell, hogy az itéletet tüstént végrehajtották il
iőmandarin szolgái. Most már nemcsak a fömandarin, de fur-fa-'
Rag-Ta is sziszegett fájdalmában. .

A bölcseségmérö..

Ötven botott veretett a főmandarin Fur-fa-Rag-Tára, az ügyes
kezü kinai ezermesterre. Huszonötöt, mert embertársainak fájdalmat
okozott, huszonötöt, mert tehetségét rosszra használta fel, azaz:
találmányaival nem az emberiséget szolgálta.

A verés nem minden esetben javítja meg az embereket, sőt

ugy tudom, még a gyermekeket sem. Fur-fa-Rag-Ta ökópésága nem
javult meg. Azt azonban elhatározta, hogy a verést elkerülendő, a
jövőben óvatosabb lesz és csinjeit ugy követi el, hogy senkinek fáj
dalmat nem okoz, de annál több földi jót, aranyat-ezüstöt keres.

Harminchárom nap és harminchárom éjjel szakadatlanul dol:'"
gozott Fur-Fa-Rag-Ta, a harmincnegyedik napon hajnalban kész volt
müvével, a bö\cseségmérövel.

"Ilyen még nem volt a világon! - harsogták a hirvivők Pe~
king utcáin. - Fur-Fa-Rag-Ta felta!álta a bölcseségméröt. Ha vala
kinek a készüléket, amely olyan mint egy köcsögkalap, a fejére
illesztik, a készülékhez csatolt számlap megmutatja, milyen bölcs az

. illető. Dijazás csak rnérés után, aki buta, nem fizet! Rézpénz nem
pénz aranypénz, ha sok van, nem baj. Hamispénzverők kiméljék a
mestert. Aki bölcs, az többet fizet."

Lurkók, olyat még nem láttatok, csapatostul tódultak az embe
rek Fur-Fa-Rag-Ta házához, hogy megméressék a bölcseségüket.

Az ezermester először Dok-Tor-Da:"Do-Oó fejére illesztette a
készüléket, akit eddig Peking legbutább emberének tartottak. A ma
sina százszázalékos bölcsnek mérte.

Dok-Tor-Da-Do-Oó örömében száz aranyat fizetett be Fur-Fa
Rag-Ta pénztárába.

Viz-Fe-Jii következett, a város leggazdagabb kutyaszörkereske
fl5je. Most a mérőlap l11utatója már a kilencvenes számnál megállt.

- Ugy látszik, tiz számmal kevésbbé vagy bölcs,. mint Dok
Tor-Da-Do-Oó - jelentette ki Fur-Fa-Rag-Ta.

~ Ha tiz számmal kevésbbé vagyok bölcs, akkor száz arany
helyett elég lesz kilencven is - mondta Viz-Fe-Jű s a markában.
szorongatott száz aranyból tizet visszacsusztatott a nyadrágzsebébé ..
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A főmandar.in is meghallotta a hirvivők harsogását, nagyolt
kiváncsi lett a bölcseségmérőre, elsietett hát Fur-Fa-Rag-Ta háiáhor:.

I - Ha Dok-Tor-Da-Do-Oó egész bölcs, Viz-fe-Jű csaknem
'Százszázalékos bölci, milyen bölcs lehetek én? - morfondált ma
lában a: fömandarin.

- Mérd meg a bölcseségemet, Fur-Fa-Rag-Ta!
- Megmérhetetlen II te bölcseRéged - alázatoskodott az ezer-

mester. De a főmandarin figyeimét nem kerülte el, hogy zavartan
pislog.

- Te .megint valami turpiságot követtél el - szólt a föman
~llrin Fur-Fa-Rag-Tá-hoz, akit egy mellékterembe intett .maga után.

Fur-Fa-Rag-Ta térdre vetette magát a főmandafÍn előtt:

- Legkegyelmesebb biró egész Kinában, bevallom, a bölcse
ségmérö csalás. Pénzre volt sziikségem, igy az emberek hiuság!t
hllsználtam fel pénzszerzésre. A készülék nem bölcsesség-, hanem
butaságmérő, a legostobább ember fején mutatja a legnagyobb számot.

A fömandarin felemelte a földről a még mindig térdeplő fur
Fa-Rag-Tát:

- Ha nem volnék Peking birája, azt mondanám, okos vagy,
hogy az emberek butaságát pénzszerzésre használod feJ. De igy nem
engedhetem azt, hogy az embereket megcsald. A bölcseségmér'
késziiléket megveszem. Hivlltalnokaim butaságát fogom majd azzal
mérni.

Az ébresztövödör.

Fur-Fa-Rag-Ta szolgája, Res-Tek-Rest-je, ,minden reggel el
.aludt.

Hiába korholta gazdája naphosszat, Res-Tek-Rest-je másnap
:reggel addig aludt, mig hasára sütött a nap.

- Majd elbánok én veled, te világ lustája! - mondotta szol·
gájának az ezermester.

A fenyegetést tett követte. fur-Fa-Rag-Ta elküldte szolgáját a
város határába, hogy hozzon két fillérért sót. Amig a fiu távol járt,
·Fur-Fa-Rag-Ta felszerelt az ágyára, éppen a feje fölé egy vödröt,
melyet az ágy kárpitja közé rejtett. A vödröt szinültig megtöltötte
jeges vizzel s egy drót segitségével az ébresztőóra rugójához kötötte.

Négy órakor hajnalban I nagy jajveszékelve, csuromvizesen ro
hant ki az utcára Res-Tek-Rest-]e.

- jajjajjaj ! 1/ Jeges viz a nyakamba, ördög bujt az ágyamba I
Persze a dolognak egy-kettőre hire menta városban. Az em

,berek nagyokat nevettek a póruljárt szo/gán.
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Igaz, hogy nemcsak Res-Tek-Rest-je volt Pekingben az egyetlen
hétalvó. Voltak még számosan ugyanolyan tunyák, mint ó. Azok bi
:zony nem sokáig nevettek.

Jöttek az emberek seregestől.

- Az én szolgám is nagyon késönkelő, szerelj fel az ágya
fölé egy ébresztővödröt.

- A kisfiam mindennap elkésik az iskolából, nem árt regge
lente egy kis hideg zuhany a nyakába.

- A feleségem olyan soká alszik, hogy három órára készül el
az ebéd.

- A férjem tiz órakor délelőtt nyitja a boltját.
Ki tudná felsorolni mindazt a panaszt, amit felhoztak azok,

akik cselédeik, rokonaik, barátaik ágya fölé felszereltették az ébresztő-

'vödröt. •
Fur-Fa-Rag-Ta olyan sok pénzt keresett rövid idő alatt, HOgy

·elhatározta, bizony ő nem dolgozik többet.
Délig heverészett az ágyában. Areggelijét aranytálcán két szolga

hozta be mindennap. Kávéházban lebzselt egész délután. Egyik habos
kávét a másik után hozatta a pincérrel. Szürve, dupla habbal.

Ha Fur-Fa-Rag-Ta délig heverészett is, Res-Tek-Rest-Je bez
zeg fölkelt hajnalban, nehogy az ébresztővödör mOködésbe lépjen s
nyakába zuditsa jéghideg tartaImát.

Meghallotta a főmandarin, hogy Fur-Fa-Rag-Ta, aki olyan szí
goruan bánik a szolgájával, ő maga a megtestesült lustaság.

- Nem türöm tovább, hogy Fur-Fa-Rag-Ta rossz példát mu
tasson a -város lakosságának - határozta el a fömandarin.

Azon nyom ban hivatta az ezermestert :
- Kedves Fur-Fa-Rag-Ta barátom, valaki azt mesélte rólad,

'hogy olyan ügyes vagy, még bekötött szemmel is fel tudsz szerelni
egy ébresztővödröt.

- Tizet is, százat is - hencegett Fur-Fa-Rag-Ta, aki nagyon
hiu volt az ügyességére.

- Derék fickó vagy te, Fur-Fa-Rag-Ta A kinai császár pa
rancsára fel kell szerelned egy vödröt. Nagyon nagy ur ágya fölé
kell felszerel ned. Az a császár urunk óhajtása, hogy te se tudd meg

'r:::át javát munkálja, aki' vásárJásaivalI a szövetkezeteket támogatja!
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soha, kinek az ágya fölé szerelted fel az ébresztövödröl. Én tehát·
elrendelem, kötözzék be szolgáim a szemed s bekötött szemmel ve-~

zessenek az illető nagyur házába. Remélem, nem neheztelsz, Fur-Fa
Rag-Ta, ezért a furcsa intézkedésemért ?

Az ezermester, alázatos hajlongások közepette, nagy örömme!
vállalkozott a furcsa utra.

Bekötötték tehát a szemét, zeg-zugos utcákon keresztül vezettélc
Fogalma sem volt róla, merre is jár.

Másnap reggel háro~ órakor; Zum ... Bum ... Bumm ...
Zummbummbummzumm! Omlött a viz Fur-Fa-Rag-Ta nyakába. Az
ezermester ágya fölé szereltette fel az ébresztővödröt a fömandarin.

- A saját vödrömmel öntöttek nyakon - siránkozott Fur
Fa-Rag-Ta.

A főmandarin lépett a szobába, nyomában valamennyi taná
csosa.

- Nem is a vödörrel öntötted magadat nyakon, hanem a lus
taságoddal. Délig heverésztél mindennap az ágyban, a szolgádat pe
dig hajnalban fölzavartad.

Fur-Fa-Rag-Ta mosolygott. Mert már a fömandarin nagyma
mája is rendelt nála egy ébresztővödröt. Ugyanis a főmandarin sem
szeretett korán fölkelni.



Baboa/totó.
Hunyd le babdm szép két szemed,
Altatódalt énekelek.
Vetek neked ágyat,
Jó me/eget, ltígyat,
Puha lesz apárnád,
Selyempaplan vár rád.

Hunyd le babám szép két szemed,
Altatódalt énekelek.
Lenn a kertben vár ám
Rád egy szelid bárány
S ha lehunytad szép szemecskéd,
Eljönnek az arany kecskék.
A/udj, aludj, drágám.

Balassáné Radó Lilly
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Agi Iskolába megy

Most iskolába indulok.
Bizony, baba, ez nagy dolog!
Vállamat barna táska fogja,
Nagylány vagyok ám mátólfogva!

A táska mélyén papiros,
De hozzányulni még tilos!
Abécés könyv és zöld radir,
Az mindenkinek kell ha ir.

Kicsi kosárban hordom itt
Ezentul a tizárait
S biztosan lesz ott sok gyerek . ..
Szent lsten, hisz ez pityereg!

Ne sirj, babuska, kis butám,
Hisz itthon leszek délután
És ha a lecke nem nehéz,
Meglátod, egykettőre kész.

Addig maradj csak csendbe', csitt!
Bajod ebédig nem esik,
S amit tanultam ezalatt,
Mindenre megtanitalak.

Balassáné Radó Lilly

I
DRÉHER SÖR fOGALOM!

.~-----
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BaJoghy Mária:

Adj
lsten egészségérel

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király
olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszenlette magát, az egész ország
népének rá kellett mondani: "Adj Isten egéslségére." Minden ember
mondta is, csak a csillagszemü juhász nem akarta sohasem mondani.

Megtudta ezt a király s nagyon megharagudott. Maga elé hivatta
a juhászt.

Elmegy a juhász, megáll a király előtt. Ez trónusán ült s igen
hatalmas volt, meg rettenetes mérges. De akármilyen hatalmas volt,
akármilyen mérges volt;a király, a csillagszemű juhász mégsem félt tőle.

- Mondd mindjárt: adj Isten egészségemre! rivalt rá a király.
- Adj lsten egészségemre! szólt vissza a juhász.
- Nekem, nekem, te korhely, betyár te! - lármázott a király.
- Nekem, nekem, felséges ur - felelt amaz:
- De nékem, énnekem! ordított a király és mérgesen verte a

mellét.
-- Nekem hát, persze, hogy énnekem! - mondta megint a

juhász és szeliden verte hozzá amellét.
Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében. Ekkor

beleszólt az udvarmester:
- Azt mondd te, tüstént azt mond: adj Isten egészségére, fel

séges uram! - Ha nem mondod, halál fia vagy!
- Nem mondom én addig, mig a királykisasszonyt nekem nem

adják feleségül - felelt a juhász.
A királyleány is ott volt a szobában, királyapja mellett ült egy

kisebb trónuson. Olyan gyönyörüséges szép volt, akárcsak egy arany
galamb. De akármilyen gyönyörüséges szép volt, azért elnevette ma
gát a juhász szavára. Mert néki megtetszett a csillagszemü juhász;
jobban megtetszett mint, minden királyfi.

A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a
fehér medve tömlöcébe.

EI is vitték a drabantok s bevetették a fehér medve tömlöcébe.
A medvének két nap nem adtak semmit enni, hogyannál dtihösebb
legyen. Mikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a medve a ju-
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hászt, hogy széttépje és felfalja. De mikor csilagszemét mel{láUa,
ugy megijedt, hogy inkább magamagát falta volna"be. A legtávolabbi
szegletbe kuporodott, onnan nézte, de bántani nem merte. Pedig éhes
yoU, csak ugy nyaldosta talpát az éhségtől. A juhász meg le nem
vette róla a szemét és hogy ébren tartsa magát, nótákat fujt, mert
tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné.

De nem aludt el.
Reggel jön az udvarmester, hogy megnézze a juhász csontjait,

hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rette
netesen megharagudott s azt mondta:

- No most közel voltál a halálhoz. Mondod-e már; adj Isten
egészségemre?

De a juhász csak azt mondta:
- Nem félek én tiz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a

királykisasszonyt nekem adják feleségül.
- Eredj hát a tiz halálba!
És a király . megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás

sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a drabantok. A tüskés sün
disznóknak egy hétig nem adtak enni, hogyannál gonoszabbak le
gyenek. De amint a disznók neki rohantak, hogy szertefaldossák, a
juhász kivett a 'szüréből egy Vendel-napkori faragott kis furulyát s
elkezdte rajta fujni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók vissza
hökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak.

A juhász ugy szeretett volna kacagni, amint azokat a furcsa
állatokat táncolni látta. De nem merte abba hagyni a furulyázást.
Tudta, hogy akkor mindjárt rárohannának, felfalnák. Mert ezeknek
hiába volt csillagszeme, tiz siinnek nem nézhetett egyszerre a szeme
közé. Azért csak fujta a Vendel nótáját előbb csendesen, de azután
mindig gyorsabban, mig utoljára olyan frisset furulyázott nekik, hogy
nem gyözték az aprózást s egészen kifáradva egymásra dültek. A
juhász csak akkor nevetett, de ugy nevett, hogy még reggel is, mikor
az udvarmester jött megnézni, maradt-e valami a csontjaiból, a köny
nyek végig futottak az orcáján a nagy kacagástól.

Az udvarmester aztán elvezette a királyhoz. Ez még mérgesebb
lett, hogy még a silndisznók sem tudták elpusztitani a juhászt:

A szövetkezetek mindannyiunk javát munkálják.
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- No most közel voltál a tiz haiálhoz; hát mondod-e már:
;adj Isten egészségemre?

De a juhász belevágott a szóba:
- Nem félek én száz haláltól sem! Csak akkor mondom, ha

II királykisasszonyt nekem adják feleségül.
- Eredj hát száz halálba! - kiáltotta a király és megparan-

.csolta, hogy vessék e ju hászt a kaszás verembe. ,
EI is vitték a drabantok a sötét tömlöcbe, amelynek a közepén

·egy mély kut volt, körülrakva éles kaszákkal. Akut fenekén meg
egy mécses égett, hogy ha valakit belevetnek, meglássák leért-e
a fenekére.

Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a drabantokat, menjenek
ki egy kicsit, mig ő belenéz a kaszásverembe : talán még meggon
dolja magát, mondja-e a királynak: adj lsten egészségére r A dara
bontok kimentek, ö pedig felállította a verem mellé fokosát, arra
ráakasztotta szürét, tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a
tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szürben, akkor
aztán kiáltott a drabantoknak, hogy már meggondolta, ő bizony még
sem mondja. A drabantok bementek, belökték a]szürt, tarisznyát, meg
a kalapot a verembe. Hallgatták mint esett kaszáról kaszára, mig le
ért s utánnanéztek, mint oltotta ki a mécset. Aztán egész megnyu
godva, hogy mostmár vége a juhásznak, elmentek. Az pedig a sötét
szögletbe nevetett.

Másnap jön az udvarmester a lámpással, hát majd hanyattesett,
hogy meglátta a juhászt. Felvezette azután a királyhoz. Ez akkor még
mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte:

- No most már száz halában voltál: mondod-e már: adj lsten
egészségére! .

De a juhász csak azt felelte:
- Nem mondom én addig, mig a királykisasszonyt nekem

J1em adják feleségül.
-- Tán olcsóbbért is megalkuszunk - mondja a' király, mikor

látta, hogy semmi módon el nem pusztithatja a juhászt s megparan
csolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette
s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig igy szólt neki:

- Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod: adj' Isten egész
ségére! - neked adom.

A juhász csak elhült, de azért mégis azt mondta:
- Nem mondom én addig, mig a királykisasszonyt nekem

Jlem adják feleségül!
A király pedig elszomorodott. Odábbhai.tatott, elértek az arany

'Várhoz. Ott pedig azt mondta;
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- Látod ezt az aranyvárat ? Ezt is neked adom, ezüsterdöt,..
aranyvárat, cs.ak mondd azt: adj' Isten egészségére I

De a juhász, bár ámult bámult, mégis azt mondta:
- Nem mondom addig, mig a királykisasszonyt nekem nem

adják feleségül!
Erre a király nagy busulásnak adta magát. Odábbhajtatott a

gyémánttóig, ott azt mondta:
- Látod ezt agyémánttavat ? Még ezt is neked adom, ezUst

erdőt, aranyvárat, gyémánttavat - mind, mind neked adom, .ak
azt mondd nekem: adj' Isten egészségére!

Már akkor a juhásznak is be kellett hunyni a csillagszemét;
hogy ne lásson. De mégis csak azt felelte:

- Nem, nem, nem mondom addig, mig a királykisasszonyt
nekem nem adják feleségül!

Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele,.
hát megadta magát.

No nem bánom, hozzád adom hát a lányomat. De aztán mondd
ám nekem igazán: adj' Isten egészségére!

- Mondom hát, hogyne mondanám, persze, hogy akkor mondom!
A király ennek nagyon megörült, kihirdettette, hogy.. örüljön az

egész ország népsége, mert a királyleány férjhez megy. Orült is az
egész ország népsége, hogya királyleány, aki annyi királyférfit kiko
sarazott, a csillagszemü juhászt mégis megszerette.

Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész· országban
mindenki ivott, táncolt, még a halálos beteg is.

De a király házánál volt a legnagyobb vigság. A legjobb banda
ott huzta, a legjobb ételeket ott fözték. Tenger nép ült az asztalok
körül, a jókedvaházfedelet emelgette. De amint a vőfély a tormás
disznófejet hozza s tisztességesen elmondja:

"A leves elfogyott, itt hozom a tormást,
Melynek erejétől csókolgatjuk egymást _.

s a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a
maga falatját, akkor egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tor~

mástól.
-- Adj' Isten egészségére I - kiáltotta a juhász legelőször és

a király ugy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt.
Akkor a csillagszemü juhász lett a király. Igen jó király vált

belőle. Soha sem terhelte népét még avval sem hogy kedvök ellenére
jót kivánjanak neki. Mégis jót kivánt neki mindenki parancsolat nél
kül is. Mert igen jó király volt, hát igen szerették.
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Karácsonyi ajándék.
Testvérkének rongybaba.

Egy darab faágnak a felső végét csavargasd be fehér ronggyal,
mig csak olyan gömbölyü nem lesz, mint az ember feje. Mindjárt
rajzold is rá tintával a két szemet, orrot, szájat, füleket. A fej alá,
kis távolságban, fektess keresztbe egy másik rövidebb faágat és vá
szonból hasogatott szalaggal tekerd körül, jó erősen, hogy le ne es
sen onnan. Kitalálod-e, mije lett kész a babának? - A két karja.

Végy elő most még egy ágat, illeszd a másik ág mellé, hogy
két lába is legyen a babának és ezt is tekerd rá vászonnal egy
darabon.

Most öltöztesd fel a babát I
Varj neki bő ráncos szoknyát pöttyös kartonból, kösd be a fejét.

Egy kis kendőt (valamilyen szövetdarabot szabj ki háromszögre,
rojtozd ki a szélét) borits a vállára elől keresztbe, hátul megkötve.
Ugy-e milyen helyes, takaros baba lett belőle?

Édesanyának: tUpárna.
A tüpárnához végy szines poszt6- vagy bársonydarabkát. Eb

böl vágj először egy kisebb tányérnagyságu kört. Hajtsd össze és
igy cakkor;d ki a szélét (l). A tüpárna közepe sárga posztó- vagy
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bársonydarabból legyen, mert igy virághoz fog hasonlítani. Vágd ki
azt a kört is (2).

A kicakkozott kör közepére tégy egy vattagombócot, borítsd rá
a sárga körlapot és varrd körUl az alsó kicakkozott körre (3).

Édesapának : olvasójel.

Ha anyukának van egy régi és már nem használt böröve, kérd
el, mert abból igen szép és tartós olvasójelet készithetsz apuka szá
Mára.

A bőrövből vagj le egy 20-25 centiméteres darabot. Gom
bostüvel szurkáld körül a három szélét, a negyedik keskeny oldalát
vagdosd be ollóval.

Keress elő szines berlinerfonalat, füzd be és huroköltéssel (1)
varrd körUl a három szélét, mindig oda öltögetve, ahol a gombostl
-egy kis lyukat hagyott.

Ha ügyes vagy, az olvasójel közepét is kivarrhatod (2).

.. ~\ .
. -
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Hogyan készitsUnk esernyőt a babának?

1. Fekete fényes papirból vágj ki két egyforma kis tányérnagy-
úgu kört (I). A fehér oldalaikat ragaszd egymásra.

2. A körlapot egymásután négyszer hajtogasd be (2, 3, 4).
3. Bontsd szét az összehajtogatott körlapot. '
4. A hajtogatás helyén rakd be (5) ugy, hogy minden hajtás

külön álljon.
5. Egy hurkapálcikát törj ketté és a felét tekerd be keskenyre

vágott fehér papircsikkal, ez lesz az esernyő nyele.
6. Vágj az esernyő közepén egy kis nyilást és illeszd be a nye

let. Az esernyő ezzel már el is készült (6).

A kis varrónő öt parancsolata.

1. Tanulj meg tübe befüzni l
2. Tanulj meg a cérna végére csomót kötni!
3. OyüszU, olló, centiméter a varrásnál kéznél legyeIt!
4. Papirosból szabd ki először, amit varrni akarsz l
5. Próbálás nélkül semmit se varrj össze!

Fözöcske receptek babauzsonnához.
Tejleves. Langyos tejecskébe cseppentsünk egy kevés lekvárt,

porcukrozzuk meg izlés szerint, tálalásnál - gombócnak - néhány
uőlő· vagy mazsolaszemet tegyünk bele.
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Csokoládétorta. Vegyünk egy jó kávéskanálnyi vajat, jócskán,
cukrozzuk .meg, majd egy félszelet csokoládét gyenge tüzön olvasz
szunk meg. Az olvasztott csokoládét keverjük össze jól a cukros
vajjal és az igy nyert finom krémet két nagy kerek kekszre kenjük
fel és a kekszeket illesszük egymásra. A tetejébe teszünk egy szem·
csokoládépralinét.

Babaszendvícsek. Vágjuk le egy vizeskifli csücskét, azután fer-
dén izeleteljük fel az egészet. Aszeleteket kenjük meg vékonyan
vajjal és kérjünk AnyukátóI reájavalókat. Kis sonka, sajt, szalámi
darabkákat fektessünk a tetejére.

ÉpOlet és butorasztalos
munkákat tökéletes kivi
telben o l c s ó n készit

Gecsey
Sándor
asztalos üzeme

G Y o m
,
a n



141

Törpemese

Tul az Óperenciákon
Van egy törpe ház,
Törpe székkel, törpe ággyal,
Este hét kis törpe ágyal,
S künn a kertben törpe Bodri
Rájuk jól vigyáz.

A kis törpék nagyvidáman
Éltek azelött.
Hófehérke kismamájuk
Sütött, fözött, mosott rájuk,
Am egy nap a szép királyfi
Nöül vette öt.

Lakodalmi lakomához
Szunyognóta szólt,
Volt ott ezer finom falat,
De a násznép éhen maradt,
Mert az egész diszlakoma 
Az is törpe volt.

Balassdné Radó Lilly.

A Gyermekrovatban megjelent mesék, szemelvények a következö,
az Athenaeum könyvkiadó által kiadott ifjusági könyvekből:

Baloghy Mária: Magyar mesék.
Szegedi Boris: Fur-Fa-Rag-Ta, egy kinai ezermester kópéságai.
Baloghy Mária: Babakönyv. Mese és foglalkoztató könyv a

ibabamamáknak.
Kapható minden könyvesboliban.
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Anya- és
növendék
állatoknak
továbbá.

gyors és express
hizlalásnál

nélkülözhetetlen!

CHINOIN-U.JPEST

A P E K K-el való express-hizlalás
10 hónappal megröviditi a sertés

hizlalási idejét,
ezáltal a költségek ís aránylagosan csökkennek

és hamarább értékesíthető a hizó.
Kérjen részletes felvilágositást!

A .F U T O R az állati takarmányok mészhiányát
pótolja és a lesántulás, lezsugorodás

megelőzésére szolgál.
Csak eredeti gyári csomagolásokban fogadja el !

A Pekk és Futor eredeti gyári áron kapható
a szövetkezeti boltokban.
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CSALÁDI ROVAT

A gyomai községi önálló gazdasági
népiskola szervezete.

Irta: vitéz PAJOR GYULA gazd. isk. igazgató.

Az emberiség száma, életszin
vonala s ezzzel együtt igényei
emelkedtek. Több száj, több ke
nyeret, magasabb életnivó és na
gyobb igények minőségileg jobb
és tökéletesebb anyagot kivánnak
az ember életében. Mindezeket
pedig, szerény felfogásom szerint,
gazdasági helyzetünk javitásával
tudjuk biztositani, mert hiszen
földmivelő állam vagyunk, ahol
mindeR foglalkozási ág jóléte, a
földmives - legyen az kertész,
állattenyésztő, vagy mezőgazda 
jólétéhez van kötve. Ennek fon
tosságát jelen kormányzatunk is
elismeri, amikor programjává tette
a minél szélesebbkörü gazdasági
oktatást mintegy tömeg-oktatássá
akarja ezt fejleszteni, tanfolyamok,
téli iskolák, szakelöadások rende
zésével és nem utolsó sorban a
gazdasági irányu népiskolák fej·
lesztésével és szaporitásával, a
mennyiben minden járásban szük
ségesnek tartja legalább 1 gazda
sági népiskola felállitását.

Gyoma földmüvelő lakossága
már 40 évvel ezelőtt (1897) szük
~égét látta annak, hogy 350-400
ismétlő köteles gyermeke részére
egy gazdasági irányu népiskolát
állítson a község. Ugyanis 1897.

április 7-én kimondatta képviselő

testületévei, hogy: "A gyakorlati
gazdasági és kertészeti tanitásra
a Képviselőtestület különös sulyt
kiván fektetni." S ime, 40 eszten
dőnek kellett elmulni, hogy a jó
szándék részben megvalósuljon
és sokaknak a sirból kellene fel
kelniök, hogy határozatuk életre
kelését láthassák. Viszont a mai
élők között is vannak még sokan,
akik nem ismervén az iskola cél
ját. munkabeosztását, nem ismerik
el annak létjogosultságát. Ez a
kalendárium a lakosság széles
rétegeiben fog közkézen forogni,
azért ezt az alkalmat megragadva,
itt is is igyekezem a gyomai gaz
dasági népiskola rendeltetését is
mertetni.

Az iskola növendékeinek száma
évről-évre 120-130 fiu, 160
180 leány, összesen 280-310 nö
vendék. Ezek a számok igazolják,
hogy ebben az iskolában széles
körü tömegoktatás folyik. Ezekkel
a gyermekekkel éppen abban a
korban foglalkozik iskolánk, ami
kor a gyermekkorból- a serdülő

korba lépnek azok, de önnáIló
gondolkodásra még nem képesek.
üsszekötő kapocs vagyunk az
elemi iskola és az élet között.
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S ha hibája van ennek az iskolá
nak, akkor csak az, hogy még
innen is tul fiatalon (15 év) kerül
ki a növendék, amikor még min
,dig irányitásra lennne szüksége,
:i hogy az elvégzendő anyag
mennyiségéhez képest a heti fog
lalkozás kevés és elvégzése egye
l6re semmi különösebb jogokra
nem képesit. Népoktatásról, 6 ele
mit végzett gyermekek oktatásá
ról lévén szó, nem lehet az isko
.fától akadémiai képzést várni. De
annak az elemi iskolából kikerült
egyszerU földmives gyermeknek
igyekszünk megadni a legegr
szerübb utravalót, melIyel a gaz
dasági életnek föltétlenül sokkal
könnyebben indul, mint anélkül.

Minden fiu és leány-osztály a
téli hónapokban hetenként 10
órai oktatásban részesUI. Ez a 10
óra fiuknál : l vallástan, 1 olva
:iás, 1 irás, l számolás, l föld
rajz és történelem, 2 állattenyész
tés, 2 növénytermelés és 1 kerté
szet. Elismerik ugyebár kedves
olvasóim, ha nem gyakorol az em
ber valamit, igen hamar feledésbe
megy az. Azt hiszem, saját magu
kon is tapasztaIták azt, hogy ez
az állitás fokozott mértékben áll
az irás, olvasás és számolás tudo
mányában. Nem utolsó dolog te
hát az, hogy 3 éven kereszttil min
den télen 5 hónapig tollal és ce
ruzával találkozik a gyerek, ha

minden héten 2 órán keresztül Íl•.
Hosszadalmas dolog lenne a gaz
dasági tárgyak anyagának rész
letes felsorolása, - pedig igen
tanulságos lenne az, - igy csak
nagyobb általánosságban ismer
tetem.

A 2 állattenyésztési órán hall II
növendék: fajtatanról, állatte
nyésztési. eljárásokról, állatok fel
neveléséről, gondozásáról; takar
mányozásáról, az állati test külső

és belső szerkezetéről, hibáiról és
betegségeiről. Az iskola nivójának
megfelelően elég részletesen hal
lanak az egyes háziállatok te
nyésztéséről, melyeknek sorábaR
ott találják a szarvasmarhát, ez
zel kapcsolatban a tejkezelést, lo
vat, sertést,".juhot, méhet, selyem
hernyót és röviden abaromfit.

A talajmüvelés 2 óráján és nö
vénytermelésböl hallanak a nö
vendékek: a talaj-ismeretröl, II
talajnak szigoruan vett megmüve
léséröl, telkesitésről, a növények
ápolásáról, betakaritásáról, érté
kesitéséröl, a gazdasági gépek és
eszközök szerkezetéröl, használati
értékérőL!,Részletesen tárgyaljuk a
buza, rozs, árpa, zab, köles, ku
korica, répák, burgonya, cirok,
hüvelyesek, szálas takarmányok,
repce, napraforgó, mák, len, ken
der, dohány termesztésé!, s meg
ismertetjUk a gyak9.ri növényi és
állati ellenségeket. Uzemtan kere-

Élesztöt? Vegyünk a szövetkezeti boltokban!
Itt kézzel nem fogdossák, hanem
hygiénikusan, adagoló géppel szelik
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. A Gyomai Gazdasági Iskola.

tében tárgyaljuk akisgazdaságok
berendezését és üzemi beosztását,
iskolai és gazdasági épületek épi
tését, az egyszerü kisgazda szám
vitelt a szövetkezetek szervezetét
és munkáját, a kUiönféle biztosi
tásokat. Kertészeti óra anyagai
pedig; gyUmölcsfajták beosztása,
azoknak egyenkénti ismertetése,
magvetéstől kezdve a fa felneve
lése, különféle nemesitési eljárá
sok, a gyUmölcs betakaritása fel
dolgozása, :értékesitése. A ~yü·

mölcsfa növényi és állati ellen
ségei, betegségei, azok ellen való
védekezés. A szőlő felnevelése,

.telepitése, a szőlőben egész éven

.át előforduló munkák végzése,
.betegségei, ellenségei és azok ellen

való védekezés. Röviden a bor-
kezelés .

A leány osztályok téli 10 órája
pedig a következő: l hittan, ] ol·
vasás, 1 irás, 1 számolás, 1 föld.
rajz, 1 történelem, 1 háztartástan,
1 kertészet, 1 tej kezelés, ] apró
állatok tenyésztése és egy kézi
munka. Hittan, irás, olvasás, szám
tama a fiuknál mondottak ide is
vonatkoznak, azzal a kiegészités
sel, hogy nem válik ártalmára a
12-15 éves ifjuságnak az sem,
ha a földrajz és történelem kere
tében nem hagyjuk teljesen fele
désbe menni a régi boldog Ma
gyarország határait, honalapitó és
fennta~tó dicső öseink viselt dol
gait, tetteit. Ha figyelmesen 01-

I()
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vassa kedves olvasó soraimat,
meggyőződhetik arról, hogy tan
anyag beosztásunk milyen szépen
alkalmazkodik a fiu és leány nö
vendékek élethivatásához, ameny
nyiben fölöslegest egyik nem beli
tanul6nak sem akar adni. Minden
leánytantárgynak vezérfonala, esz
méje, célkitüzése az, hogy leá
nyaink élő virágai, napsugarai
legyenek a család környezetének,
s soha sem tévesztjtik szem elől,

hogy egy jó asszony arany osz
lopa a háznak! Háztartási órán
találkoznak leánynövendékeink a
házkörü! előforduló összes teen
dökkel, a nagytakaritás, mosás,
sütés, fŐlés, kenyérsütés, ftités,
világitás, testápolás, kisebb test
vérük ápolása és befözése~ tudo
mányával.

Meg ne feledkezve a ház kö
rül használatos italok hasznos
vagy romboló hatásáról egészen
a friss egészséges vizig. Kerté
szeti órán részletesen a konyha
kerti termesztéssel foglalkoznak.
A kert helyes megválasztása, an
nak berendezése, talajának meg
munkálása, az igen fontos trá
gyázás, a konyhakerti növények
egye nkénti részletes tárgyalása,
azok ellenségei, ellenségek és be
tegségek ellen való védekezés,
terménye.k feldolgozása, stb. a ker
tészet gerince, amely mellé a sok
sok aprólékos ismeret csatlakozik.

Apró állatok tenyésztése alatt rész
Jetesen foglalkoznak a nálunk ho
nos baromfiak tenyésztésével ba
romfi fajták ismertetésével, azok
betegségeivel és ellenségeivel, el
lenüK való védekezéssel, baromfiól
és annak szerkezetével, berende
zésével, természetes és mestersé
ges keltetéssel, a baromfi termé
kek helyes előállitásával, eltartá
sával, értékesitésével. Itt is szere
pel természetesen a selyemhernyó
és méhtenyésztés, s röviden a ser
téstenyésztés is. A tejkezelési óra
pedig valósággal élvezetes. A fel
nőttek is bizonyára szivesen ha11
gatnák azt, csak még nem pró
bálták. Ennek a nagyon fontos és
kényes természetü tápláléknak és
a vele való helyes bánásmód nak,
feldolgozásának minden oldalát
megvilágitani igyekezünk a tej
kezelésétől - a sajt készitéséig.
A női kézimunka oktatás jelentő

ségéről pedig talán fölösleges is
bővebben szólanom, hiszen mind
nyájan tapasztaljuk, milyen kel
lemessé, bájossá tudja varázsolni
a nő családja lakását a csinosan
és izlésesen összeállított ruházati
és disztárgyakkal. Ezekben is irá
nyitást és gyakorlatot igyekszik
adni iskolánk leánynövendékeink
nek.

Fent emlitett órákon kivül a
III fiu osztály heti 3 órán át házi
ipari (kaskötés, seprő kötés, gyé-

Minőséget, legolcsóbban !
Szövetkezeti boltokban t



kény fonás, kefekötés) a Ill. leány
osztály pedig szövő és varró tan
folyami oktatásban is részesül.
Ezek jelentöségét ismét fölösleges
külön is kiemelnem.

A téli anyag tehát meglehetö
sen nagy a rendelkezésre álló
időhöz képest. Ezt a télen elmé
letben nyujtott anyagot a nyári
hónapokban heti 5 órai gyakor
lati kiképzéssel óhajtjuk rögziteni,
mert elismerjük, hogy az elméleti
oktatás csak a gyakorlatival együtt
lehet tökéletes. E célra adomá
nyozta a község az iskola részére
a révlaposi 20 kh. gyakorló terü
letet. Itt olyan változatos a ter
melés, hogy a télen hallott min
den elméleti ismeretet képesek
vagyunk a gyakorlatba átvinni.
Ettől a képzéstől idegenked;--,ek a
szülők és tanulóink is, pedig a
gyakorlati kiképzés legalább is
olyan fontos, mint az elmélet. Itt
nyer az elméleti tudás beigazo
lást, szentesitést. Ha az elmélet
ben hallottakat, a valóságban be
igazolva látja az ember, örömmel
fogadja el azt. Itt válik vérré az
elméleti tudás.

A gazdasági és kertészeti gya
korló terület a mostani mostoha
gazda~ági viszonyok mellett is
mintául szolgáj nemcsak gyerme
keink, de felnőtt gazdatársaink
részére js, a kisgazdaságok helyes
üzembeosztását illetőleg. Luxus
qolgokat ne várjon ott künn a
látogató, mert a 20 kh. jövedel
méből kelt fedeznOnk ugya tan
Ugyi, mint gazdasági kiadásokat,
egyelőre inkább hasznothajtó,
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praktikus üzemre rendezkedtUnk
be, a tulhajtott csinositgatásra
egyelőre nincs fedezetünk. De
hiszen kisgazdatársainknak sem
célja az erre való berendezkedés.

Növendékeink oktatásán kivül
szivesen foglalkozik a Tantestület
minden tagja a felnőttekkel is. A
téli hónapokban különféle irányu
tanfolyamokat rendezOnk felnöt
tek részére a földmivelés, állat
tenyésztés, háztartás, számvitel,
háziipar keretében. Minden évben
terménybemutatókat is tartunk,
amelyen minden földmivelő és
kertész bemutathatja arra érdemes
terményeit. Ezen' bemutatókon
gyöződhetik meg a lakosság ar
ról, hogy milyen változatos ter
melést lehet Uzni Gyoma határá
ban is. Gazdasági kérdésekben
szivesen és dijtalanul adunk ta
nácsot minden érdeklődőnek, se
gitségére akarunk lenni a lakos-

. ságnak takarmányok, gazdasági
anyagok beszerzésében, termények
értékesitésében, a gyömölcster
mesztés fejlesztésében, a gazdál
kodás minden ágában.

Amennyiben Gyoma község
földmüvelő közönsége a leirtak
értelmében fogja fel a gazdasági
népiskola rendeltetését, s a kitU
zött cél elérésében a Tantestület
nek segitségére is jönnek, a föld
mives gyermekek tömeg-oktatá
sával igen-igen áldásos munkát
tud az iskola kifejteni. S' remé
lern, hogy e munkájával hozzá
fog járulni a nagyok országépítő

munkájához is egy parányi réssze!.
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Róz~

"A hajnali vonaltal indulok"
- jelent~tte ki Róza néni, aki
többek között nyugalmazott ovónő
volt. Azért mondom, hogy többek
között, mert Róza néni ez előbb

emlitett passziv, nyugalmazott fog
lalkozása mellett, jelenleg aktiv
vendég és igen, igen nyugtalan
vénkisasszony volt.

"De Róza néni, miért pont a
hajnali vonattal? -- kérdezte tőle

vendéglátó unokahuga, a hosszu
Schifferpék gömbölyU felesége.
- Miért pont hajnalban? - is
mételte meg a kérdést, rosszalóan
tekintve a kapkodva I..:somagoló
Róza nénire. /lz pedig, megvetve
izmos lábait,' hasonlóképpen a
sok felesleges kérdezősködést, elő

ször nem válaszolt semmit. Ké
sőbb azonban vonása.i megenyhUl
tek és szinte elérzékenyedve for
dult unokahuga felé: " Kérlek
Náncsi, ne marasztalj, mert ugy
se maradhatok. Az ördög tudja
miért - pedig igazán jól érzem
magam itt köztetek, mégis men
nem kell." - Hát ami azt illeti,
a kis pékné nem éppen marasz
talásként tette fel előbb a kérdé
seit, de erről most megfeledkezett.
"Azt se tudja Róza néni hová,
merre, csak mennie kell! • kérdezte
mohó ·csodálkodással. "Csak" 
mondta Róza néni, utolsót dön
getve nagy utazóládájának tete
jére. -- •Ez az élet fiam. Nem
csak az enyém, a tied is. Talán

ie tudod, hová mégy?- Dehogy
tudod, dehogy. Csakhogy te nem
kocsin, vonaton utazol, mint én,.
hanem itt a kályha melletl:i szé
ken illve. Olyan mindegy az fiam.
Ki tudná megmondani, melyik a~

élvezetesebb utazás?'" És itt sze
mei könnyesen pihentek meg a
hosszu Schiffer pék és a kis kö
vér pékné leckétiró, se kövér, se
sovány, de szeplős és tejfogait
vesztett fiacskáján. Azután ö is le
Ult, ölébe ejtette két csontos ke
zét, ugy nézett az unokahugára
megbékélten. . Már sökszor ugy
gondoltam, hogy férJhez megyek,
de akkor eszembe ju·tott, hogy nem
érdemes. Nézd, még alig éltem és
már itt tartok," - mutatott ráncos
kezeire. (Az arcán lévő ráncokat
egyszerUen nem vette tudomásul.)
,. Tényleg volt ugy, hogy férjhez
mehetett volna Róza néni?" kér
dezte nem sok tapintattal a kis
pékné, egytigyli mosollyal kapasz
kodva Róza néni szemébe..,Sza
márság l" legyintett az és hirtelen
felugrott a székről. Fülére kapta
a rádióhalIgatót és belebámult a
semmibe. Sokáig csend volt a
szoclában. A pékmlihelyböl finom
friss kenyérilIat áradt be, az egyik
pékinas a "Sorrentói emlék" -et
flityülte, vagy a rádióban játsz
hattak valami meghatót, nem lehet
tudni melyik okozta, de Róza néni
szipogva sirni kezdett. A kis pék
né ijedten huz6dott mellé, szeplős.



kisfia is felütötte a fejét irkáiból és
kiváncsian nézte a kUlömben is
furcsának talált rokont. -"Mi van
vele nyanya 1" - kérdezte aztán
kevés szánalommal. D~ Róza néni
megkeményedve egyenesedett fel.
"Hagyjatok l ~ - mondta, lefejtve
magáról unokahuga gömbölyű

karjait és rátaposva a már mö
götte bámészkodó gyerek lábára.
- ~ Hagyjatok. Ilyenkor. legjobb,
lia magamra hagytok. Atment a
másik szobába, ráült ufazóládájára
és nézte a kezeit. Fölemelte elő·

ször az egyiket, eg,észen a szem ei
elé vitte, azután a másikat, majd
távolabbról nézegett~ és már nem
:sirt. Szemeiben valami elszánt tüz
lobogott, hosszu arca piros lett a
titkos izgalomtól, mely fütötte őt.

Azután ujra felugrott oda ment a
gyerekhez és diktálni kezte néki
a leckét, monoton, fahangon. Már
ujra nyugodtnak látszott. Haza
jütt a hosszu pék is. Az este ha
mar elmult, aludni készülődtek.

.Akkor én elbucsuzom Róza né
nitől" - monda a kis szeplős és
nyakába kapaszkodott a vén
kisasszonynak. Utána a hosszu pék
is elbucsuzott, bár ő korán szokott
kelni, mondóUa, de Róza néni le
intette: "Hol járok én már akkor I"
"A ládát ki viszi akocsihoz?"
kérdezte még visszafordulva ál
mos hangon a kisfiu. Mind ijed
ten nézték a Róza néni szobájá
nak közepén komorló hatalmas,
vaspántos; alkotmányt. Két ló is
nehezen vonszolta volna el a he
lyéről azt. Hagyjátok csak rám,

"

1'49'

,mondta Róza néni. majd' egy kis
I borravaló megteszi a kocsi·snál,
.;annak meg már szóltam ma dél
"után, hajnalban jön értem. Ezzet
.alután megnyugodva a kis pékné
is átkarolta Róza néni nyakát és
·elmucsuzott. Miután lefeküdtek a
n0-&Szu pék nyomban elaludt, a,
'kis J>ékné még sokáig rágódott a
Róza néni furcsa szavain az uta
zásr-ól, meg az életről, a kis szep
lős J~ánykolódott ágyában mert
egyre azt álmodta, hogya' Róza
néni nagy utazó ládája amellén
hever .és nincs, aki el birná moz
ditani onnan. Hogy maga Róza
néni aludt-e, vagy sem, nem le
betett tudni, lllert hatalmas éb
resztMrájának egyhangu ketye
:gése a molomzugáshoz hason
lóan elnyelt mÍllden más neszt.

Hajnalban fürgén ugrott ki ágyá
ból a kis pékné, hogy megelőzze

Róza nénit és kávét főzzön neki.
A kocsis már ott topogott az ajtó
előtt. Nagy volt azonban a pék
né csodáJkozása, mikor Róza néni
szobájába lépett. Róza néni jóizü
en horkolt, csontos karjai a földig
lógtak, két lába az ágy rácsos
végén tul egy odatolt széken pi
hent letakarva, mert az ágy rövid
volt néki. Nagy ládája üresen ál
lott a falnak támasztva, holmija
szép rendhen berakva a szekrény
be. Szekrényajtajára hatalmas cé
dula !üzve. rajta az utasitás: ,Hagy-
jatok aludnil Maradok." .

Most aztán a kis péknén volt
a sor a sirásban. De ő már leg
alább tudta, hogy miért sir.

"
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Mit kell tudni a
turistaságról "?

(Dr. Romhányi Antal a Magy.
Turista Szövetség titkára.)

.Jönnek a turisták!" - kalljuk
szombaton esténként vagy" vasár
nap délelőtt a" magyar faluban.
Vajjon kicsodák is azok a háti
zsákos, furcsaruhás emberek, akik
télen-nyáron, ragyogó időben, zu
hog6 esőben, sikon vagy hegyen,
rögös uton, erdőben járják a kis
országot? Miért mennek fáradt
ságot, költséget nem kimélve,
miért lesznek évről-évre többen?
Miért csatlakoznak hozzájuk öre
gek-ifjak, nők és férfiak, nagy
városok lakói és falusiak egyaránt?

Ezekre a kérdésekre szeretnék
most röviden választ adni, hogy
ott, ahol még nem ismerik, meg
szeressék és megismerjék őket,

ahol pedig jártak, még többet
tudjanak r6luk.

A turistaság mindenek előtt nem
sport, mint ahogy sokan hiszik.
Nem sport, mert nem törekszik
egyéni eredményekre, rekordokra,
neln versenyez, hanem egy tisz
tultabb életfelfogás kifejezője, amit
ha valaki egyszer elkezdett, csak
szüneteitetni lehet: abbahagyni
soha. A gyermekkori cserkész
kirándulástól kezdve hüségesen
végig kisér öreg napjainkig. Még
a közmondás is azt mondja, hogy
"Aki a természetet szereti, az rossz
ember nem lehet fU Tehát II turista

- vagy ahogy mostanában ma
gyarosan nevezik, a "természet
járó" célja, hogy a természetet
megismerje, a napi munkában el
fáradt testét, idegeit, hegyen. er
dőn járva megpihentesse. Ezen
tul pedig, hogy vándorlása köz
ben a természettel együtt hazája
földjét, annak népét, szokásait is
megismerje. Gondoljunk erre és
akkor megértjük, hogy az az em
ber, aki vasárnaponként ezért jár
ki, az embertársa javát keresi, az
szeretetet kér, azt hoz és azt ér
demei, fogadjuk őket mindíg
örömmel, mert ők azért jönnek,
hogy a várost közelebb hozzák a
faluhoz, hogy a természet közve
títése révén az ellentéteket lerom
bolják és kiépítsék az igaz magyar
testvériséget, mentesen minden
napi politikától. De ezen kivül is
a turista végeredményben forgal
mat, lUktető életet hoz a városba,
faluba, mert pénzét itt költi el s
ezzel igényeinek kielégítésére ser
kenti az ottaniakat. A turístag6c
pontok mindegyike gazdaságilag
fellendül.

Természetes, hogy ez a meg
ismerés egyénileg nem, vagy leg"
alább is nehezen megy - ahhoz
szervezet kell. Erre szolgálnak a
különféle egyesületek szakképzett



':vezetöikkel, akik a kirándulásokat
előkészitik és rendezik. Ezen
,egyesületek keretében mindenki
életfelfogása szerint megtalálhatja
elhelyezkedését, megtalálhatja a
neki való társaságot. Hazánkban
ezidőszerint a "Magyar Turista
Szövetség li mint hatósági sport
szövetség keretében 60 tagegye
sület müködik közel 16,000 tag
gal. Van olyan egylet, amely 5000
taggal rendelkezik, de van olyan
is amelyiknek csupán 50-SO tagja
van. Minden tag egységes iga
zolványt kap, melynek ellenében
turista baleset ellen be van biz
tositva, valamint élvezi a külön
böző kedvezményeket a közleke
dési eszközökön. Az egész ország
és a hegyvidékek munkaterüle
tekre vannak felosztva s egy-egy
egyesületnek feladatát képezi terü
letének feltárása, turistakulturáva!
való eUátása. Igy a fő utvonala
kat jelző táblákkal és szines jel
zéssel látják el, menedékházakat
épitenek, kilátótornyokat, forrás
foglalásokat, pihenöket, emlék
lIlüveket létesitenek, de nem fe
lejtkeznek el terül etiik szegény
községének karácsonyáról sem.

Hegyvidékeink közül a Pilisi
hegységet a "Magyar Turista
Egyesület" - hazánk legrégibb
turistaegyesiilete, mely a közel
jövőben iinnepli 50 éves fennál
lását - gondozza n~gy szeretet-
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tel. Ezen' a vidéken, 700 méter
magasságban van a magyar turis
taság apostola Téky Odön által
alapított dobogókői menedékház,
mely a mostanában épitett uj
autóut révén leglátogatottabb há
zunk egyike lett. Közelében van
a klastrompusztai, feketehegyi és
esztergomi ház, mig Szentendre
fölött az ottani osztály gondozá
sában a kőhegyi menedékház. A
visegrádi hegycsoport disze a
"Budapesti Orvosok Turista Egy
letének " modern uj szállója. A
"Magyar Kárpát Egylet" - másik
legrégibb egyesületiink, melyet
még a Kárpátok tövében Késmár
kon alapitottak, - Salgótarján
vidékén épitett mostanában gyö
nyöTli házat és a Salgó, Somoskő

várat és vidékét gondozza. A
Mátrában a "Magyar Hegymászók
Egyeslilete " és az "Egyetemi Tu
risták" örei a legmagasabban fekvő

(S03 m) magyar turistaházak.
De a Mátrában még Mátraházán
is van a gyöngyösi osztálynak
háza, valamint számos pihenő,

.forrásfoglalása. A Blikk hegység
legszebb helyén áll a bánkuti és
Lillafüred közelében a szentléleki
ház, mindkettő az ottani egyletek
létesitménye. A Börzsöny hegység
még jórészt feltáratlan, mert az
erdőtulajdonos birtokosok elzár
kóznak az utnyitási engedélyek
megadása elől, bár az utóbbi

A Szeszfözil Szövetkezet által filzlltt pálinka I
kristálytiszta, zamatos!

--------_..._----------
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időben itt is tapasztalható fejlő

dés az uj erdötörvény hatására.
Nagy nehézségekkel kellett itt
megkUzdeniök az Egyesületeknek
mig házacskáikat tető alá huz
hatták: kóspallag közelében a
"Turisták Móci Társasága u és a
"Vándorfiuknak", a királyréten a
"Medikusoknak" , a keleti Bör
zsönyben pedig a "Máv.gépgyári
turisták"-nak. A Mecsekben a
régi jónevü "Mecsek Egyesület"
páratlan áldozatkészséggel gon
dozza az utakat, épit turistaszál
lókat. A Vértes hegységben a
"Magyar Munkások Turista Egye
sülete" a gesztesi régi várromban
Jendezte be székházát, amely ma
gában álló különös látványosság.
A Gerecse és Cserhát hegyvidéke
most van fejlődőben, itt a kisebb
egyletek tevékenykednek. Sopron
Kőszeg környét<.e kilátókban gaz
dag, itt a Dunántuli egyletek mü
ködnek. A Budai hegyekben vi
szont a Csucshegyen, Máriarnak
kon, Kevélynyergen, Turóshegyen
épitettek kisebb-nagyobb száJI6
helyeket. A legutóbbi időben a
Balaton hegység és Bakony in
dult rohamos fejlődésnek, ahol
egyleteink versenyszerüleg épit"
keznek és igyekeznek minél ked
vesebbé tenni az ott tartózkodást.
A felsoroltakon kivül a hazai vár
romokat látják cl az utóbbi idő

ben márványemléktáblával, hogy
a mult emléke az odazarándokló
vándorok előtt felelevenedjen.

A turistaságnak kiterjedt sajtója
is van. Az előbb felsorolt hegy
vidékein kről pontos és részletes
utikalauzok állnak az érdeklődők

rendelkezésére, mig a vándorlás

nélkülözhetetlen kellékével, térké
pekkel a "Magyar Térképészeti.
Intézet" látja el a közönséget.
Ezenkivül egy magas nivóju, gyö
nyörű kiállitásu képes havi folyó
irat, a "Turisták Lapja" továbbá
a "Magyar Turista Élet" cimli
kéthetenként megjelenő ujság és
"Szövetségi Értesitő" ad tájéko
zást az eseményekről, mig napi
lapjaink mindegyikének van he
tenként egyszer turistarovata. A
A téli idényben rendezett előadá

sok egyrészt a vezetőképzésse~

kapcsolatos tennivalókat ölelik fel,
másrészt pedig az országot ismer
tetik, vagy szórakoztató formában
beszámolnak egyes külföldi uta
zásokról. Ezek az előadások ugy
a fővárosban mint a vidéken év
röl-évre népszerübbek s igen al
kalmasak hiveink táborának a
kiegészitésére.

Nem volna teljes ismertetésem,
ha a természeHárás egyéb ágai
ról nem emlékeznék meg, amelyek
ugyancsak e fogalom alá tartoznak..
Ezek legfontosabbja talán a téli
turasielés, amikor a ma már köz-
ismert léceken jál ják hiveink a
hegyeket és gyönyörködnek a;
havas tájakban. Ide soroihatom a.
nyári viziturázást, amikor kis
gummicsónakon, kajakon esetleg
hetekig vándorolnak folyóról-fo
Iyóra a természet kedvelői. Nem
szabad megfeledkeznünk a szikla
mász(>król, az alpinistákról sem,
akik szalmapapucsban, derekukon
kötéllel másznak a legmagasabb
csucsokon, glecsereken. Sajnos e
téren ezidöszerint csupán arra
szoritkoznak turistáink, hogy gya
korlatot s:ferezzenek külföldi má-



slásaikhoz. A barlangfeltárás is
egy különleges és kevéssé ismert
fajtája a turistaságnak. Itt legyen
szabad hivatkoznom az európai
Ilirü aggteleki barlangra, melynek
feltárása és kulturájának fejlesz
tése a "Magyar Turista Szövetség"
kezeiben van, mig kisebb barlang
jainkat, mint pl. a budai pálvöl
gyi, solymári barlangokat ugyan
csak egyleteink gondozzák. Végül
lIem szabad figyelmen kivül hagyni
a modern turistaság legujabb
eszközét a mindnyájunk által is
lIlert és kedvelt filléres és turista
vonatokat, amelyek lényegesen
-előmozditják hazai vándorforgal
JIIunkat.

Miután a fentebbiekben össze
foglaltam a turistaság céljait, a
M. T. Szövetség rendeltetését,
nagyobb egyestileteinket, azok
hegységenkénti munkáját, sajtót,
a különböző ágazatokat - legyen
szabad azzal a kivánsággal befe
jeznem ismertetésemet, hogy bár
(sak teljesedne minden magyar
turista álma, mielőbb a Kárpátok
ban és Erdély havas bércein a
magyar zászló mellett ott olvas-
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hatnánk a magyar turista tizpa-
rancsolatot :

1. Szeresd a természetet és.
áhitattal lépj szentélyébe.

2. Turistamezben is kuJtur-·
ember maradj.

3. Ne feledd, hogy turistához
méltatlan magaviselettel a turis
taság ügyének ártasz.

4. Ne élj vissza a vendégjog
gal és tiszteld a mások vagyonát.

5. Turistautról le ne térj, tilos
területen engedély nélkül ne járj.

6. Légy vidám, de ne lármás,
az erdőben ne a turisták, hanem
a madarak énekeljenek.

7. Tartsd tisztán a forrásokat,
patakokat, pihenőkek és a huIla
dékot rejtsd el.

8. Égő tárgyakat el ne dobj,
erdőben tüzet ne rakj.

9. Kil}1éld az erdő vadjait,
gyümölcsfákr6l még virágot se
szakíts.

10. Becsüld turistatársadat s
bajban el ne hagyd, mert az becs
telenség.

Mler Laio~ eilÓárnbáz, Béhée~a~a
Ha~g Yálaszté~. Le~llesó~~ áral.

I
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RÓD:1eo- ~
,~ "'vD.g eco,

Sötét ködös reggel volt, amikor
kiizálltak a vonatból. Olyan el
keseredetten mászott le a vagon
ról, mintha vágóhidra cipelték
volna.

- Na, gyerünk szállást keresni,
szólt a társa.

- Gyerünk, szólt ő is.
Körülnéztek a városban. Olyan

vigasztalannak látszott minden. A
hó esövel vegyesen permetezett.
A földön sár. Minden nedves, ma
szatos. Az emberek álmosak, rossz
kedvüek. Ejnye de szomoru egy
ilyen kis város, ha sáros, állapi
tottam meg magamban. Találtak
egy elég biztató kinézésű beszálló
vendéglő félét. Bementek. A ven
déglős kezét dörzsölve sietett
eléjük.

- ~zobát kérünk, szólt a társa.
- O kérem nagyszerű szobá-

ink vannak - udvariaskodott a
vendéf.{lös - olcsók és tiszták!

- Igen az a fő, hogy tiszta
legyen - Szólalt most már ő is
-fölényesen.

- Na és a kedvezményt meg-
kapjuk? vetette közbe a társa.

Vajjon miféle kedvezményt gon
dol ez a Pista, - de magában
uért örült - ügyes fiu ez, min
qig kitalál valamit, érdemes volt
vele jönni. De Pista mindjárt
meg is magyarázta.

- Ami Ugynököknek jár!
Puff neki l Na ez ugyan jól el

intézte. Mindjárt lekókadt az örö
me, az elegáns magatartásból is
eresztett egy adagot. - Hát ér
demes volt az uj foglalkozást el·
árulni ezért az esetleges pár kraj
cárért ? Miket csinál ez a Pista?
Most már ez a dagadt vendéglős
is tudja, hogy ügynökök - azaz
vigécek vagyunk. .

- Kérem, hogyne tiz százalé
kot elengedek, felelt a vendéglős,

de most már nem volt annyi szol
gálatkészség a hangjában, mint
először.- Miért is lenne? Vigé
ceknek igy is jó.

Keresztül vezette öket egy ud
varon, az udvar végében belökött
egy ajtót.

- Itt a szoba, megfelel?
Egész kedves kis szoba volt,

igaz, hogy ütödött kályhának nel1l
voltak csövei, a falak is mintha
nedvesek lettek volna - csöpö
gött róluk a víz - de viszont
nem volt ablaka a szobának és
amint a társ később megmagya
rázta,:ez nagy előny, mert ha nincs
ablak, nem jön be a levegő, ha
pedig nem jön be a hideg levegő,

akkor nincs hideg, ha nincs hi
deg akkor nem kell füteni. En
nélfogva hatalmas összegeket spó
rolnak meg.



Mert bizony Pista a társ, igen
takarékos legény, ö hirtelen talán
-tultakarékosnak is tartja, de biz
tos, hogy nincs igaza. Elég az
hozzá, a szoba megfelelt, a ven
déglős eltávozott, előbb ugyan el
kérte az első napra járó lakbért
mondván,

- nálam előre szoktak fizetni,
- de hát ilyenek ezek a vendég-
lősök, pláne ha ügynök urakkal
keriilnek össze.

Mert az kétségtelen, hogy ügy
nökök voltak, igaz, hogy először

életükben, de hát az már mind
egy. Nehéz dolog manapság ilyen
"állást" is szerezni. Ezt is a ren
dező urnak köszönhették. Mert hát
"Ó" szinész volt. Ugyan szinész
kedése előtt volt még egy pár fog
lalkozása, de ezt ugyanis nehéz
lenne elsorolni. Mint szinész egy
IOzer-kétszer szerephez jutott a rá
dióban is, itt ismerte meg a ren
dezőt.

Már két napja savanyutejen élt
- a háziasszonyának megsava
nyodott a teje és neki adta 
amikor találkozott a főrendezővel.

- Maga mit csinál most? Kér
dezte 11. rendező. -

- Semmit - hangzott a rö
vid, de velős válasz.

- Akkor tudnék magának egy
jól jövedelmező foglalkozást.

- Nagyon megköszönöm. Mi
ről van szó?
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- Tudja az öreg Bimbula Bá
csi husz éves feloqvasói műkö

dése és végleges berekedése tisz
teletére emlékkönyvet ad ki, arra
kéne vidéken el9fizetöket gyüjteni.
Me~csinálná ? Erdemes, napi tiz
pengőt is megkereshet.

- Tiz pengőt?

- Tizet egészen könnyen. Ahol
rádió vezetéket talál, oda bemegy
és ajánlja a könyvet. Mindenki
megrendeli.

Tiz pengőt lehet keresni, a sa
vanyutej kurát is abba hagyhatná,
ehetne borjupörköHet is, - ka
varogtak agyában a gondolatok,
de a rendező - ugylátszik is
merve aszinészt - közbevágott:

- ElőJeget is kaphat!
- Előleget ? Akkor megyek!
- Persze. De mondja csak

nem ismer valakit, aki szintén vál
lalná ezt a dolgot?

- Dehogynem, a Völgyi Pista
az vállal ná.

- Az a bajuszos barátja?
- Az.
- Nem bánom. Menjenek el a

Bimbula bácsihoz, beszéljék meg
vele. Na, Isten áldja' Ne felejtse
el, dolgozni nem szégyen!

Igaza van dolgozni nem szé
gyen. Na dolgozzunk!

És most itt vannak, megérkez
tek a "munkahelyre."

Pista már ki is adja a jelszót :
gyerünk dolgozni.

r-;::át javát munkálja, aki vásárlásaivall .a szövetkezeteket támogatja!
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- Te mész a felsővárosba én
itt maradok az alsóban.

- jó.
- No, csak ügyesen !
- jó, jó, szervusz.
- Szervusz.'
Elindult. Bátran mendegélt,

hiszen még mesze volt a felső

város!
De aztán ahogy közeledett csak

Iassitotta lépéseit. Mert tudj Isten
mégis csak furcsa dolog ez a
könyv ügynökség bár a rendző úr
ugy mondta, dolgozni nem szé
I{yen, de hát mégis. Igaz viszont,
hogy csak a kezdet nehéz min
denben - válaszolta önmagának.

Na kezdjük, itt az első ház, a
tetején antenna, - na, befelé, be
jelé! jó, jó egy kicsit pihenni is
kell. Hm. Vajjon ezek hallgatták
a rádiót, mikor én játszottam, gon
dolta. Ugyan miközöd hozzá 
felelt mindjárt önmagának - te
most nem vagy szinész, hanem
tigynök, vége a szép álmoknak.
agyő Hamlet, Isten veled Rómeó!
Dolgozni nem szégyen, dolgozni
Illem szégyen. - Csöngetett. Kó
cos hölgy nyitott ajtót.

- Mi tetszik?
- Ké ... Kérem a rádió ... a

rádiótól jövök a ... a Bimbula
bácsi megirta az izét ....

- Mit akar? .
- Kérem a BimbuJa bácsi

könyvére ha tetszene előfizetni.

- Nem fizetek elő semmire! 
Hangzott érdesen és az ajtó be
csapódott.

Kint állt a hóesésben. Na ez
jól kezdődik. - A másik kapun
be se engedik. Amott megint csak
kidobják.

Sétálni kezd a hóesésben. Az
utat utkaparók csákányozzák. ra~
Iicskákon hordják a követ, a ho
mokot. Nehéz munka lehet. Dehát
dolgozni nem szégyen. Igaz, de
ezeket nem is dobják ki sehonnan.
Ezek előtt nem csukódnak be az
ajtók. Ezek csak dolgoznak. ts
nem szégyenlik magukat.

A cipöje átázott, az utmunká·
soké nem. Persze azoknak jó erős

bakancsuk van, az övé pedig va~

Iamikor báli-Iakkcipö volt. Befo~

Iyik a hólé. Ezek szegények ta
lán még nem is voltak bálban,
nem is volt lábukon lakkcipö.
Mégis ugy szeretne erős bakancs

.ban követ törni. Irigyli öket.
- A fenét az egész világba t

- mondta és befordult a sarki
kocsmába az előlegb61 teázni,

Aztán teázott, majd forralt bo
rozott, majd megebédelt és leg
végül kifizette az előlegétaz utolsó
vasig, és mint aki jól végezte dol
gát, hazabotorkált a szállodába.
Ott már a társa fogadta.

- Mi van?
- Semmi
- Semmi? Hány rendelést csi~

náJtál?
- Tudniillik ugy volt ...

Szóval? !
- Hát igen.
- Egyet se?
- Egyet se.
- De hogy lehet az?
- Hogy lehet, hogy lehet f

Bementem ide is, oda is, sehol
se kellett.

- Biztos mafláskodtáll
- Mafláskodtam? I - tört ki



-itt belőle a méreg, de talán még
a forralt bor is, - te talán sok
rendelést csináltál?

- Na a tiednél többet.
- ~égis hányat?
- Harmincötöt ! - vágta ki

büszkén a társ és azzal már rakta
is az asztalra a megrendelőlapo

kat.
Igy ez a Pista derék fiu, érti a

módját, ez aztán tud dolgozni.
Szomoruan szólalt meg:

- Én nem tudom, akárhány
helyre bementem sehol se vettek,
,de még legtöbb helyen be sem
eresztettek

- Persze te szerencsétlen ez
a baj!

- Micsoda?
- Micsoda?! Hát, hát hogy

be se eresztettek: Előszobában

próbáltál tizletet csinálni. Ide hall
gass. Ha jobb kinézésü helyre
kerti lsz, cselédféle nyit ajtót, be
küldöd a névjegyedet ...

- No, és?
- No, és ha már bent vagy,

akkor tied a világ addig beszélsz
amig nem rendelnek, aszalonból
már nehezebb a kiadobás,- hosz
szabb az ut a kapuig.

- Várjál csak és ha egysze
riibb helyre jutok?

- Akkor pedig megmagyará
zod, milyen kedves dolog ez tő-
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lünk, hogy igy eljövünk hozzá
juk, és az egész könyv nem ke
rtil semmibe, főleg pedig nem
kell mostkifizetni.

Hm. Ez se rossz, - milyen le
leményes fiu ez a Pista.

- Szóval igy kell csinálni ér-
ted?

- Értem.
- Holnap pedig igy csinálod.
- Jó, köszönöm.
Mikor lefeküdtek, elalvás előtt

bátortalanul megszólalt.
- Te Pista!
- Hallom.
- Nem tudnál nekem egy-két

pengőt kölcsönadni ?
De erre Pista felült az ágyban.

Az előleg?

- Nincs egy vasam se belőle.

- Mit csináltál vele?
- Fáztam és beültem teázni.
- No és?
- Hát éhes is voltam.
- t:s?
- Egy kis forralt bort is ittam.

De kérlek ha, nem akarsz adni
nem kell.

- Nem arról van szó, de be
láthatod, milyen remek alak vagy,
egy üzletet se csinálsz, de al
egész pénzed elforraltborozod.

- Kérlek, nem szóltam semmit,
nem kell a pénz.

A szövetkezetek mindannyiunk javát munkálják.
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Egy pengőt adok holnap.
- Nem kelJ, ;- mondla és

8értődve elaludt. Almában követ
tört lakkcipőben és sirva mondta
az embereknek: vegyék meg Bim
bula bácsi könyvét szegény kő

törötől, mert Bimbula bácsi be
rekedt a sok forralt bortól. Höl
gyeim és uraim, dolgozni nem
szégyen, hölgyeim és uraim,
munkából forralt bor fakad.

Reggel sértödését elfelejtve,/
zsebrevágta Pista 1 pengőjét és
tovább indult a könyvkulturát
terjeszteni. Szépen körülsétálta a
várost, egy· két helyröl kidobatta
magát, (a névjegy szisztéma se
stimmelt nála) hazament a szállo
dába hitelbe megebédel t. Utánna
megint járkált egy kicsit, az egyik
.elyen csodák-csodája rendeltek
egy füzött példányt, ezen annyira
fellelkesedett, hogy a társától ka
pott pengőt forraltborba fektette.

Mikor kijött a kocsmából ba
rátságos kis házzal találta magát
szemben. Az ablakok kivilágitva,
a háztetőn anténa büszkélkedett.
Ide betérünk - mondotta - hi
szen dolgozni nem szégyen, sőt

dolgozni kell I Csöngetésre bóbi
tás szobalány jött ki.

- A nagyságos asszonyt ke
resem.

- Az idősebbiket ?
- Igen - mondotta bizony-

talanul, de gondolta ilyenkor mé
gis az idősebbej illik beszélni.

Öszhaju mosolygós arcu nénike
jött elő.

- Engem tetszik keresni?
- Igen nagyságos asszonyom

a rádiótól jöttem, kulturmissziót
teljesitek, amikor ...

- 6, a rádiótól ? 6, de örülök,
tessék befáradni, tessék a kabátot
levetni.

- De nagyságos asszonyom ...
próbált tiltakozni.

- 6 majd bent beszélgetünk,
csak tessék bejönni. Ugy fogunk
mindnyájan örülni, hogya rádió
tói ...

Uristen mi lesz itt - gondolta
- nem tudja ki vagyok, ha meg
tudja jaj, hogy fogok repülni. De
azért hagyta magát betuszkolni.
Egy kedves biedermayer szalonocs
kába került, a szalonban barát
ságos meleg ... A nénike beszólt
a másik szobába:

Juliska, Pista! Gyertek ki, egy
ur jött a rádiótól.

Kijöttek. Pista már idősebb ur,
rögtön látszott, hogy fia a néni
kének. juliskának viszont kék
szeme és szőke haja volt.

- Tessék talán beljebb jönni,
az ebédlőben vagyunk mindnyá
jan - szólt a férfi.

Mi lesz itt, mi lesz itt - gon
dolta - mindég csak beljebb
kerülök, - na itt tényleg nehéz
lesz a kidobás, folyton messzebb
vagyok a kaputól.

Bekerült az ebédlőbe, ott voltak
még egy páran mindenkinek be
mutatkozott, azután leültették.
Többször bekezdett a mondóká
jába, de az öreg néni félbeszakí
totta, teávaJ kinálta.

- Olyan hideg van kint, tes
sék talán felmelegedni egy kicsit,
majd azután beszélgettink, tels



látni épp a kis juliska ttnokám
születésnapját tinnepeljük.

- 6!
- Igen bizony és a születés-

napjára kapott egy uj rádióké
szUléket és erre még ez a nagy
öröm, hogy pont most tetszett fel
keresni a rádiótól ....

Szent egek, mit képzelnek ezek
kicsoda Ő, jaj, hogy árulja el
nekik könyvtigynőki mé/tóságát.

De mikor tényleg beszélni kel~

let csak a juliska kék szemét,
szőke haját látta és hazudott mint
a vizfolyás.

- Igen a rádió küldötte ki
azután érdeklődni az előfizetök

lől, mennyire vannak megelégedve
a mUsorral, van e panaszuk, vagy
különös óhajuk.

Persze nem volt se panaszuk,
se óhajuk, mindennel meg voltak
elégedve, sőt az aranyhaju Juliska
meg is kérdezte.

- Maga nem szinész ? Mintha
hallottam volna a studióból ját-
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szani, olyan ismerős a neve és a
hangja.

- Igen szinész vagyok mondta
boldogan és magyarázólag ha
zudta hozzá - tetszik tudni, most
minket szinészeket küldenek ki a

. studióból ezeket az információkat
beszerezni.

Nagyboldogan elsorolta a da
rabokat amikben játszott, - de
mivel már alaposan benne volt a
hazudozásban , hozzáhazudott még
vagy tizet •

Később kérték, hogy szavaljon.
Elrinte tiltakozni próbált, de mi
kor Juliska is kérte, rögtön, ész
nélkül szavalni kezdett.

És szavalt és szavalt. Termé
szetesen Hamletböl. Azután már
Juliskát juliának látta és Rómeót
szavalta.

De ekkor már fütyült mindenre,
a könyvre, a könyvügynökségre,
nem irigyelte már az ügyesebb·
társát sem, mert a vigécböl ujra
Rómeó lett.

Péter Tivadar:

Hóditani akar?
Akkor csináltasso ruháit

V. Timárné Virágh Erzsébet
ruhaszalonjában.

Gyoma, Horthy Miklós-út.
Sikk - elegancia. Olcsó árak... , -...í... _



60

Szentgyörgyvirág.

Gyere, gyere, odakint már
Ma csodaként vár
Az erdő miránk.
Gyere, gyere, szivem hirli,
Hogy odakint kezd már nyitni

• A szentgyörgyvirág.

A sziveden árnyak vannak,
De kedve annak
Majd megjön, ki lát
Veled együtt vigan járva
S elhiszi, hogy nyi/ik már a
Szentgyörgyvirág.

Őszi este.
A csendben apró csengetyü ha csengne:
Üzenget egyre játékos szivem.
De csillagok őrködnek fenn a csendre
S 14pcsónk elótt halott levél pihen.

Michnay Zsófitl.
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Hogyan ismerték
meg a cserkészetet
falun.

Szijjas mester, a község érde
mes cipész és csizmadia mestei
nek egyike nem tudott a község
bőI inast szerezni, bár mesterei
ségében a legelsőbbrangunak is
merték. Nem tudott egyetlen fiu
sem megmaradni az akkurátus
mester keze alatt, mert szUkszava
ellenére keze rém gyors mozgásu
volt. Elégedetlen volt az inasok
munkájával s viselkedésével. A
városból kapott legutóbb inast a
tanoncotthonból. Teljesen árva
gyerek volt jóska, tehát nem igen
válogathatott a helyeken..

Amikor megérkezett, a mester
ut mondotta: nézz szét a ház
körül, hogy tudjad mi, hol van,
ne kelljen még erről is beszélnem.
A mesterné asszony majd el
mondja, miben kell néki segiteni.

Másnap regggel bevezeti jóskát
a mester a mUhelybe, hogy be
mutassa neki a mesterség titkaiba
bevezető első lépéseket. Nagyot
néz azonban a mester, amint a
mUhelybe belép, mert a régi ren
detlenség és piszok helyett a
mUhelyt kitakaritva s a szerszá
mokat, bőröket, cipöket egymás
tól szépen elkülönitve, glédába
állitva találja. Ki a mennydörgös
menykö forgatta fel ezt a mű

helyt? pattog a mester. Itt nem

fog az ember semmit sem meg
találni! jóska tisztességtudóan
megszólal s csak annyit mond:
mester urnak tiszelettel jelentem,
én takaritottam ki, mert a inté
zetben ugy szoktattak, hogy rend
és tisztaság az élet két föalapja.
Morgott a bajusz alatt a mester
valamit, de azután csak leültette
jóskát a kis asztal mellé a kerek
székre s hozzákezdett a munkához.
Egy-egy szóval megismertette Jós
kával a lábbeliek különböző részeit
s a szerszámokat s az anyagot,
amivel azokat javította.

Telt, mult az idő s a mester
egyre türelmetlenebb lett. Nem
keHett rászólni a gyerekre, hogy
oda figyeljen. Amit a kezébe adott
- fonalat szurkozni, szegeket ki
szedni stb. az első szóra ügyesen
megcsinálta jóska. Leginkább az
tUnt fel neki, hogy felesége egy
szer sem szólt bele, hogy engedje
a fiut vizért a kutra, vagy egyéb
dolog elvégzéséért, mint azelőtt a
régebbi .ínasaknál ez szokás volt.
Ki is ment az asszonyhoz meg
tudakolni ennek az okát. Majd
meghUlt benne a vér, mikor az
asszonyt legnagyobb békességben
látta dolgozni, minden a keze
ügyében volt. Megkockáztatta a
kérdést. Anyjuk ugy látom, te na-

II
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~yon kiméled ezt II városi gye
'reket, semmi dolgot nem adsz
neki. Hát mit adnék neki, ha már
mind el is végezte, amit vele meg
csináltattam, minden szó nélkül!
Megcsóvá.lta a fejét a mester és
bement a mtihelybe. Félszeme
azonQan állandóan a gyereken
volt. Furta' azonban az oldalát a
sok bennmaradt szidás, amit más
kor inasaira zuditott munka
közben.

Másnap ment a munka az el
stőhöz hasonlóan: kitakaritott mü
hely, rendbeszedett udvar, kony
hához szükséges dolgok bekészi
tése stb. A mesterség titkai nem
is igen voltak titkok Jóska előtt,

mert fonálkészités, foltozás, szö
gezés egészen szakszerüen ment
megmutatás nélkiil is, Csak az uj
cipők készitésének titka volt iga
zán titok előtte.

Szombat este, mikor befejez
ték a munkát, jóska azzal a ké
réssel fordult a mesterhez, ROgy
vasárnap reggel az első misére
engedje el őt a mester, mert a
városon is az intézetben ugy volt,
hogy a vasárnap az Istené, hogy
II hétköznap annál inkább az em
beré legyen, Nagyot nézett a mes
ter a szokatlan kérésre, morgott a
bajusza alatt, s a vége az lett,
hogy na jó van I

Másnap, mikor a mester s a
lI1esterné magukra maradtak, nem

győztek csodálkozni azon, hogy
miféle inasuk van. Nem kell néki
kétszer sem valamit parancsolni,
maga keresi a munkát, mindig
jár a keze, mindenhez ért, nem
verekedik az utcán, ha elküldik
valamiért. nem kell várni rá Öriil
tek azon, hogy ilyen jó ínasuk
van, de mégis hajtotta a kiván
csiság, miféie népségből való, aki
ilyen eliitő e falubeliektőJ. Majd
elválik, csak ki kell várni.

A szövetkezeti boltban vál
tozás volt. Elsejétől kezdve uj
segéd állt a régiek mellett. Jó
vágásu, 20 éven tuli életerős, pi
rospozsgás arcu, komoly, de nem
mogorva, mindenkihez előzékeny,

munkájában járatos. A beszéde
mindenkinek feltünt, nem tolako
dó, de mindenkire kiterjedő fi·
gyelmes, szinte mindenkinek előre

megmondta, hogy mit akar vásá
rolni. A jegyzőék eselédje pár
nap mulva szinte nem akarta
mással kiszolgáltatni magát, csak
az uj segéddel, de az öreg nénik
is inkább vártak egy sort, mig
rájuk került a kiszolgálás, mert a
jól megmért, akurátusan megmért
áru mellett mindég volt nébány
figyelmes szó, amit az otthoni
dolgok iránt kérdezett s a jószág,
aprójószág dolgaiban épp ugy tu·
dott jó tanácsot adni, mint a
mosás, a takaritás könnyebbé,szeb
bé tételére. A régebbi segédek

A szövetkezeti boltok áruja, mindig megbizható!



kezték rosszulérezni magukat, mert
al{arva nem akarva nekik is hoz
zá kellett idomulni, ha tétlenségbe
nem akartak maradni s igy az ál
lásból való kiesés veszélyének
nem akarták magukat kitenni.

Vasárnap reggel a legelső mi
sére harangoztak, amikor a temp
lomkertben két eddig egymást
soha nem látott ember hirtelen
feszes tartással, jobb kezüket vál
lig emelve, ujjukat eddig nem lá
tott módon összefogva "jó mun
kát" kö&zöntéssel üdvözölték egy
lIlást. Furcsa volt, hogy balkézzel
szoritottak kezet. A két fiatal em
lí>er bement a templomba, ahol
áhitatos imádkozásuk és visel ke
désüle éppen a szerénység és
visszahuzódottság miatt tilnt fel.
Vége volt a misének s amikor ki
jöttek a templomból, beszélgetve
indultak el. Egy volt ugylátszik
az utjuk. Délután két furcsán öl
tözött alak jelent meg az utcán.
Rövid nadrágjuk volt, térdük mez
telen, zöld int{ilkön furcsa nagy
zöld nyakkendő, melynek végén
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egy-egy csomó kötve. Fejükön
nagyszéln barna halap négyélilre
hajtva. Nem sétáltak a' nagy ut
cán a legények, a leányok között,
hanem a faluvégén lévő erdőnek

vetették utjukat. Az egyik fiu
megismerte a kisebbiket: hiszen
ez a "Szijjas uram inasa," a má
sikban a szövetkezet uj segédjét
vélték felismerni. "Miféle máskara
szerzetbe tartoznak ?" kérdezték
a sétálók! De aztán elfeledték
öket. Hétről·hétre megismétödött
ez a vasárnapi jetenet azzal a
killömbséggel, ho!:!y most már
nem ketten mentek az erdőre és
mezőre, hanem az azelőtt a:l ut
cán ácsorgó gyermekek megsziin
tek a falubeli sétálókat bámul
gatni, hanem a két nagykalapos
saI tartottak.

Hogy történt ez? Nagyon egy
szerüen. Jóska apránkint megis
merkedett az utcájabeli gyerme
kekkel, meg az ismétlői iskolá
sokkal s jó pajtásokká váltak.
Elbeszélte, hogy miket hallott a
magyarak dicső történetéről s

..-------------------.
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nagyjairól s miként szerették meg
Nagymagyarországot s mint tettek
fogadalmat arra, hogy Csonka
magyarországot nagy becsületes
munkájukkal, a mostani állapotok
olyatén megváltoztatásával teszrk,
ami mindenkinek boldogságot hoz.
Ez az ő egyesületük a cserkészet,
mely az egész világon el van ter
jedve s minden ország, világrész
cserkésze arra törekszik, hogy be
csületes, munkás, cserkésztestvérét
szerető és segitő ember legyen.
Ez vonzotta a falu fiait a két ujo
nan jött fiu köré s egy idő mulva
azzal a kéréssel fordultak a plé
bános urhoz, hogyalakitsa meg
az Egyházközség a faluban is a
cserkészcsapatot.

A plébános ur este elbeszélte
a különös kérést akaszinóban.
Nagyot néztek az ottlévő urak,
gazdák a furcsa kivánságon s
egy pár furcsa megjegyzés el is
hangzott: "minek a falunak ilyen
maskarákat nevelni u, mások a
fiatalság katonáskodása ellen szól
tak, a legtöbben azzal igyekeztek
elOtni a dolgot, hogy "hagyjuk a
gyerekeket a maguk dolgán, ne
avatkozzunk bele."

A sok nagyhangu kijelentés
után azonban megszólalt az egyik
fiatal földbirtokos, aki néhány
évvel ezelőtt vette át apja tönkre
gazdálkodott birtokát s azt szo
katlan s;:Jrgalommal és módsze
Tekkel ugy helyreállitotta, a hite
lezők előtt gazdálkodásával oly
bizalmat keltett, hogy ma már a
leromlott birtok a legjobban jöve
delmező és adósságaitól maholnap
megszabadul. Ezért akaszinóban
is tekintélye van, nem sok szóval

nyilvánitott véleményét mindig
meghallgatják fiatalsága ellenére
is, sőt előterjesztéseit el is fo
gadják, követik is.

Az urak tudják milyen módon
gazdálkodtak öseim s hogyan
gazdáikodom én s mik az ered
mények. Hogy én igy gazdálko
dom, azt a cserkészetnek köszö
nöm. A gazdasági iskolában volt
egy cserkészcsapat, amelynek. én
is tagja voltam. Itt megfogadtuk,
hogya cserkészet 10 törvénye
szerint élünk, Ebben röviden al
van, hogy egyenes uton járunk,
becsületesek maradunk, ember
társaink javát akarjuk, de nem
csak az emberekkel, hanem álla
tokkal, növényekkel szemben j~

jók leszünk, lsten és ember előtt

egyformán nyilt élettel járunk.
Ebből következett, hogy mikor

az intézetet elvégezve hazajöttem
s átvettem a gazdálkodást, tulaj
donképpen nem elgazdálkodtam
a birtok jövedelmét, hanem min
díg csak szerző, sokszorozó mun
kát végeztem, Mikor a gazdaság
ban lévő munkásaim látták, hogy
nemcsak dolgoztatok, de dolgozok
s nemcsak a munkájukat kérem
számon, hanem egész életük vi
selkedését is, megjutalmazom a
szorgalmasat, megfizetem a be
cstiletesen teljesített munkát, fog
lalkozom családi tigyeikkel, gye
rekeik sorsának intézésében is
résztveszek s az egész birtok egy
nagy család, mindnyájan szeretjük
egymást, mert munkásaim belát
ják, hogy én vagyok a család
feje, ők a család tagjai s a test
véreknek nem egymás megkáro
sítására, hanem gyarapítására kell



iörekedni, mert a közös vagyon
ból minden szorgalmas, dolgozó
részesül, gyarapodik a birtok, a
birtokos és minden rajta dolgozó.
Én amondó vagyok, ha a falu
fiatalságába beleneveljük ezt a
gondolkodásmódot, sok ma gyen
gelábon álló gazdaságot meg le
het még menteni és sok mester
ség ujra felvirulna, mert a becsü
letes mesterek iránt ujra vissza
térne a közönség bizalma.

Szijjas uram csak annyit mon
dott erre: • igaza van az urnak,
mert ezt látom én is az inaso
mon. 41 A szövetkezet vezetője az
Ő Llj segédjének rövid néhány he-
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tes munkájáról számolt be amely
a többi segéd munkájának teljesen
átalakitó hatásáról s igya szövet
kezeti bolt ujabb fellendüléséröl
beszélt. A tényekkel szemben Ie
hetett érvelni s igy meggyözték
a kaszinó tagjait a beszélgetés
következményei arról, hogy szük
ség van a falun is a cserkészcsa
pat megalakitására, mert ez az
egyik legjobb nevelő eszköz uj
nemzedék felnevelésére, akik nem
fognak megszökni a nevelés elöl,
hanem örömmel jönnek maguk,
hogy önmagukat neveljék "embe
rebb emberré, magyarabb ma
gyarrá." Mária/öldl Márton.
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Mi nem szeretjük a májust.

Május volt. Az egész világ tele
volt virággal, illattal és cserebo
cárral. "Rettenetes!", - sóhajtozta
Nagyapa. Az ember képibe röp
ködnek ezek a vadállatok, már
@)Ivasni se lehet tölük. Gyerekek,
minden 10 cserebogárért kaptok
valamit, rajta, vadásszatok ! "Mi,
már tudniillik én, meg az öcséim,
akik eddig álmosan ültünk á ve
randa sarkában, boldogan üvöl
töttünk fel. " Ez az, nagyszerű!

Vadászat fenevadakra, szörnyü
vadállatokra. Hogy eddig nem ju
tott eszünkbe l"

Először i!5 felfegyverkeztünk
kellően. Fegyvereink között Nagy
anya alsószoknyája, ócska szita,
kifakult napernyő, az én régi nad
rágtartóm voltak a különösebben
említésre méltók, a seprök; légy
csap6k, rudak, csúzlik és nyilak,
mind közönséges és közismert
fegyverek mellett. Hogy miért volt
szükségünk ennyi fegyverre, mikor
csak hárman voltunk? Ugyanis
nagy diadalordításunk odacsatolta
keritésünkköré a VIdék minden
épkézláb fiáját, akik mind bará
taink lévén hamarosan bebocsá~

tást nyertek és fegyverhez jutot
tak. Nagyapánk boldog megelé
gedéssel bólogatott az ámbitos
asztala mellől, minket azonban
kissé aggasztani kezdett a min
den 10 drb. cserebogár után járó
ajándék sorsa. <Ekkora már kb.
20-ra szaporodtunk.) Vártuk az
alkonyatot, mert nagyapánk sze-

rint ekkor kelnek útra a dögök.
(Itt dög alatt még élő állat érteJl.
dő, Nagyapa csak felháborodá!5á
ban használt ezt a kifejezést.) Az
alkony meglehetösen késett, ezért
egyikUnk, másikunk, a türelmet
tenebbek, ki-kiosontunk a kertbl,
oldalbaütögettiik titokban a fá
kat, hogy felrázzuk álmukból a
gyanutlan állatokat. Olyan is volt
köztünk, amelyik felmászott a fák
ágai közé és ott csapkodott, mi
meg lent Idteritettük nagyanyánk
alsószoknyáját, abba fogtuk fel a
leszédülőket. (Már mint a cserli
bogarakot.) Nagyapa ezalatt nyu
godtan olvasott.

Végre kezdett leszállni az
elkony. Megkezdődhetett az igazi
vadászat. Hatalmas csataorditás
sal vetettük rá magunkat a kertre.
Keresztülgázoltunk mindenen, kü
lönösen a két tank; két kisebb
öcsémet ugyanis tanknak neve1:
tük ki, mert nekik már nem ju
tott fegyver. Nagyapa mindenütt
hadonászva és kiáltozva rohant
utánunk, nemkülönben Nagyanya
és Anyánk, akiknek hangjá.t el
nyelte azonban a csatazaj. Ütöt
tünk-vágtunk, nem törődtünk mi
már az igért ajándék sorsával
sem, ugy elragadott a harci szen
vedély. Nem is néztük merre, ho
va esnek a sebesültek és halottak
körülöttünk zugott a lég, mi ütöt
tük azt is, még a göncöl szekeret
is lepüföltük volna az égboltról,
ha odáig értek volna harci eszkö-



zeink. Nagyanya felér llliószok
.yája mint tépett zászló lobogott
felettünk, két kisöcsém, a tankok
letaposva , sárosan és véresen
CllOrtetett körülöUilnk. Seprők

emelkedtek és zuhantak a sötét
ben, a napernyöveI magam kana
laztam a forró és illatos májusi
leveg6t. Azt hiszem rengeteg
cierebogarat sikerült megijeszte
Jlem, mert csak később vettem
5zre, hogya napernyőn hatalmas
ir:akadások keletkeztek, amelyen
át a bogarak kirepUlhettek. Oyö
nyörU este lett volna, ha közbe
Rem jönnek a felnőttek. Mint
mondottam, haláltmegvető bátor
iággal nyargaltunk a mindenféle
tlltetvények között, amikor ször
.yü üvöltés remegtette meg a
levegőt. Megtorpantunk, Nagyapa
égnek feszitett karokkal, érthetet-
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len szavakat kiáltor:va állott az
egyik megyfa alatt. Feje vérzett
és mint később kiderült. a fülé
ból kiszakitottak egy darabot. A
ruhájáról nem is beszélve.. Két
tanköcsémet akkor már bent ápolta
Anyám és Nagyanya, az egyiknek
hidegláza volt, a másiknak forró
sága. Én csak a külső sérülése
ket láttam rajtuk.

Hogy mi volt a kapott ajándék
minden 10 darab cserebogár után,
llzt hiszem fölösleges itt leírnom.
Annyit mondhatok, hogy Nagy
apa elég hamar kiheverte a va
dászat izgalmát, már a kertben is
mutatkozott egy-két fUcsomó,
két kis öcsém már fel is ülhetett
az ágyban, mikor mi élharcosok
még mindig nem tudtunk ülni.
Azóta nem szeretjük a májust.

Michnay Zsófia.

MinGséget, legolcsóbban I
Szövetkezeti boltokban!
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vásárokOrszágos
(A kereskedelemü~yi m. kir. minisztériumban uionnan

törzskönyvi adatok alapján)
Használt röviditések: al atv. = :\llatlá6ár; ol. = előtt; ut. = ntán; m?gel. - meI' .

clŐ'Ző: köv. = követő; m = megye.

Haboeaa (Somogym.l már.
ci U8 19, ..Szentháromság"
vasárnap utáni bétf5n.
aug. 24, nov. SO. űnnep

Abádszalók. (.J. Nagykun. Alpár; virágvasárnap és
m.l február 16, máj. 18, okt. 10-ike előtti vasár-
aug 10, 'IOV. ll-ét mag. nap.
fogI. bét vasárnapján. Alsónémedi, (Pestm.) ápr.

AbaujszÍlntó. nagycsüt. el. 2. jul. S. szept. 8. dec. S.
szerdao, jul. IS, okt. 5. és szerdáján.
dec. 7. követő szerdán kj· Alsópaty, február S, május
rakó- és állalv. 4, szept. 4, DOV. 4. (Nem

Abony, (PIHlm.l márc 19, ta,l' t ják).
május 31. aug. 20. nov. álsóság. április 4, május
80. ba vasárnap vagy 25, szeptember 21. nov. 5.
ünnnpna·pra esik. ugy az Ha Hnnep, ugyakövetk.
ezt követő hétköznapnn. napon.

Ae.. (Komárom-Eszter· Apátfalva, (Csunádm.l áp-
g0mm.1 Husvétot köv~~ö rilis 2~, julius 26, szept.
bélen és október utill~ó 8, és nov. 25-ike utáni
hétfőjén kiraká és állat- szombatou.
vásár. Apc, (Hevesm.) jan. 15-ét,

Aesa. ápr. és okt. utolsó márc. Ja-ét megelőző bét·
bétföjén. főn. aug. l. ha szombat

Adánd, (Somogym.) Laeta- vagy vasárnap. akkor
re vasáruap. továbbá utána val6 bétfőn é8 okt.
Nep. Sz. Jáoos. Urszlue 15-ét megelőző bétfőn.

változása és Mindszent- Apostag, jonins 24 és okt.
napok beléb~n bétfőn. 12·ét megelőző keddi na-

Adony, ápr. 2. juoiua 16, pon.
szept. 15, nov. 2·J. Arló. (norsodm.) ápr. 20,

Ajka. (Veszprémm.l máre. szept. 20-át megelőző bét-
b6 első betének. Pótcr és lcfl.

Pál n"pját, Szent István Arol,(ö, (Borsodm.) febr.
napját és Szent Márton 9 és jullos 9.
napját magában 1.oglal6
bét szerdáján kirakó- és Árpás. (Sopronm.) jolius 6,
állatvásár. okt. ll.

-Akasztó, (Pestm.) máre ll. Aszal6, (A banjlorna m.)
. és szept. 9. plőtti bétfün. máreius 28, juoius 22.
Alattyán, (Jásznagylmn. dee. 81 (nem tartja meg.l

szolookm.) jon. 9 és nov. Aszód, március 19. áldoz6
4;' ba vasál" vagy ünnep· esütörtök. Szt. István és

~ . nnpra esil" ugy a ltöv. Szt. ~IártoD napok után
hélközoapon. pénteken országos áll",t-

Alap, (Fojérm.l jul. 25 ét. és kirakóvásárok, julius
okt. l·ét magába foglaló 20 és október 20 hetében

__ bét .hétfőjén. ünoep ese- péul-&ken országos állat·
téo II legközelebbl bét· vMárok.
közoapon. Attala, (Somogym.) mára

Alberti. 'máj. 16; julius 18, 16, nov. 5.
'nov. '5-ike előtti 'vasár·

, llap\. "
Alcsut. (Fejérm.l J6z~cf·

nap és Erzsébet-nall be·
tében, esiitörtökön.

esetében az utána ee6
köznapon.

Bácsalmás, tebr. 9, máj. l.
szept. H, nov. 22. Ha e
napok vasárc8pra esnek.
ugy a következll béttón.·
ha más napra, nu a
megelőző bétt6n.

Bácsbokod. (Bácsbodrogm.)
márc. 19. jul. 26. nov. 12.
követő bétfőn.

Badacsonytomaj, (Zalam.)
marci U8 12· én é8 szept.
l-én. amennyiben vasár·
vagy ünnepoapra esnék.
ugy az ezt követö bét
köznapoo klrnk6· é. ál·
latvásár.

Baja. február U ét meore!.
vasároap. ápriJl8 2., ju!.
22. szept. 21. és dec;. 6-át
megel. vasárnap ,. bét
föo.

Baj ua. (Eszter~omm.l teb·
ruár 16, máj. 16, aug. 16
és nov. 16 betében ijzer·
dán és csütörtököo.

Bakooya, (Baranyam.) jn
oi us 10, .zept. 29.

Baktaloránthliza, (Szabolcs
megyel. jan. 27, ápr. 15,
jol. 5, aug.:ll. nov. 6.
lJetében, hétfőo.

Balassag~'arl1Jat, mluden
bó első hétfőjén állatvá.
sár, kedden kirakóvásár,

Balatonendréd, (Somogyw.)
mám. 15-ét, julius 15-ét
és 8zept. 15-ét követIl mo.·
gában foglal6 betek esi!
törtökéu kirak6· N ál
latvásár.

Balntonfllknjár, (Veszprám·
m.l május második Ilét~

főjéo•. ango elsll bétfőjóll

és nov. második bétlllJén
állat- és kirak6vásár.

Balotonfllred, jan. 14, ápr,
15, julius ll, 8zept. II
betéb"n szerdán.

BalatonkIlIti. (Somogym.)
ápr, 26-ikát követIl 68' N-



Jiu. ~1 ~t. l1lagúban fog·
la 10 h6t uélfőjén.

Balatonlelle, hunét ulánl
kedden, máju! 9, Kis·
&S8z0nYllop elllttl h6tfl.in
és okt. 31·én.

8alatoll8ubadl, (Veszprúm·
lll.) má~·c. l. é! október
1. helében. hétfőD.

~alklÍny, (Szabu1csm.1 ápr.
I·él, 1l~1'. l·ét éli dec.
25-ét ulege!őző és aUIl.
20-át magábau foglaló hé
ten, kedden.

DahnazujTtiros, február 2,
máj. 25, nug. Il, nov. 19
hetében, szerIlán.

8ánoksze\ltgyöriY, (Zala.
lU.) ápr. 2,1, j nn. 2~, aug.
3, IlOV. 2tl.

liánréT6, (Gö,mörm.) márc.
18, szelll. 6.

Duncska lj,\;jórm.) máre
27 és okt. 3()~ országos
:i lln t .. és kirakó\"ás"r.

Ullranyajcnö, jllnius 2, ok·
1óber 21.

nares, ÚI1l'iJi. l, junius 24,
•zejJt. 2, dec. 9.

Báta (Toln:ltll.l májns • 61
ukt. lj hetéb~u hólfőn.

Dút1l8zók, llUÍL'C. 19, jun,
IG, ~zcpl. 24. okt. 28 át
mogelőző bétflln.

Dáté, márc. 10, májuI 25,
aug 29, okl. 9.

1Jattonya, Juáica vas. cl.,
jun. '29 ui., nov. ~. cl.
IJénteket megel6.ó SZOlU'

bat fÍt> vasárnap.
Uccsehely, (Znlnm.) máre.

ln, mlij. ll. szept. lJ, (,k
t óber 1:3.

Déké.. márc. 24, jun. 20.
szopt. 2~. \'asúruap Vllgy

mogelőző \·nsá.ruap kirakó
"úsair. Előző két Dap úlbt·
"ásár, nov, 25. mcgcl3ző

llónlekou lillatváslir, 6Z010·

batoo kirakóvásár.
Dékéscsahll, febr. hó ulol·

su, juo. hó hal'lnadik,
okt. hó uo.gyodik és !leo..
elsö hétfőj. &l.lll·vasmnl'
hll'. kedqcn ló-, szerdán
kh·akóvásár.

Békéssllm6olll, SarlólI B.·
A. ut. vasárnap.

8~18pátralvl\, (Uorsollll1.)
máte. J~. llláj. 2~, :lug. H,
uuv, ao.

Beled, (Sopronm.) min·Jen sár 2·ik illltélwn ,a~ár"~p.

hó első kelldjéo wllrh,l- farlalnuk. Ezeken kivl,l
6s kirakóvás';r. :;;7,t. Györ/n elöttl, vili",·

Beretly6uJflllu. febr. el.ó millt okt. első hct. ,'asár.
o.~üt. ápr. 2,1, aug. J5, oU. nap, bétfőn és kedden két
~, el. hólcn csütörtök. orSlilgt'~ lóvásá r.

Berkesd, lBnraDPlUcgl'e) Dunl, (Pest1tl_). lnárc. hó
március 2. juuius SO. n. S1.CP(, 4 állat· és ki·

llorzence, fekele\'IlSáru:lD rakóváslÍr.
utáni lIétf., jUllillS 13" Buj (StalJoksm.) •. május ~a

aug. tO, dec_ l~. Il""tepl. hó első Déute1<jólI_
ij~senys.ölr, (J.·N.-K.·8z.· Büd~zentDllhal3, jan. :;;7.t.

m.l jU:lillS 10 ét és okt. Phl' nap. het. hétrőD ápr.
10-ét magában roglaló hét 2~. het. kedd~n. jul. Mar·
szombati napján kirak'\- git és okt. 18. hoté!Jcn,
és állntvásár. hétfön.

.DIcske, január 2;" május 3. BUk (SoprOnUlegyc). mlÍro,
8zelil. SJ,ept M,Hé "vang,,· Éls szeptember első <zor·'
lista. jn!. 2l-22 J3lt'lb dújúp.

het. ke,ld és szerda. Bllkkösd, (Baranyamogye),
Blbarlrorcsztcs, uníj. 29. 'éS . 'núro.. 25, S:entúlÍrom~ág

szept. 12. heléheD. 8zl\rd. ntán b6tril u. ,,1<1. 4. uov.
Blh:lrnngybajom, máre, 4, ll, ha vu~árnup, ugy a

juuills 4. szept. 27. kö\'clkúZő hétl;öznnll.
Bodajk, ujél' tIlán, jun. 2~.

ulán, !:>zcnt Mihály n<ljljn BU8s0, febr. 16. ápr. 1R,
ulún hétfőn. jun. B, aug. 21. Ha " lill--

13odrogkerc8ztur, rebr. 2~. (Jukra ünnep esik, a rA·
nug. 24, 00\'. 24, lJelé')eu kÖ"otkező napon .
és pünkiisd utau! csütör·
tökön. Ceoe, fekete vasárnap ut.

Uodvaszlllls, (Abanjtorna· hétfon; Lőrinc nap és
roegye) márciua 19, jon. Miklús. nap utáni hélrőu.

2~, noyemllcr 25, amenuyi· Cegléd, jau. IS. ápr. 16.•
bcn ezen napok ne'm csij· JuJ. 22. nov. l. napját,
lörtökrc esnek, az nzak>it lI1ogo1özö vasárnap. H,a a
megclőző csiitiirtököu ·kl· határ nap vasárnap" 'ugy a
rukó· é. állnt\'ásár', határnnpou JUD. 8, ~zojJt.

BogdA9a, (B11\'auyamo;:y~,). i. napjá3.
marc. 18, aug. H, iiu'wp· Celdömölk (Valm.), böjt
vu gy ,"",ál'nap csetén a olső hélfőjén, maj. 16;
legközeleb!;! hétkiiwDllUk. ~Zel)l, I, okt. 24, üunoll'

Boldogkővnralja. febr. I~, \'ag~' vasárnap cseti!.n a
máj: 2';, nlJg'. ll, UO", '11. legközelebbi hétközuapon.

Bonyhád, marc. 6, múj. l.' Clhl1kbázll, márc. 21. májna
.Illi. 10. szepl. 4. magábalI SO, shept. 1:" DOV.. 18,
foglaló é. dec. 8, ld'llli Illcget. 67.omba!i l1a'pon.
hétfö. ' Cigánd (Z~ruplénm.), jUlllus

B6, fcbr. G. máj. 9, 'lDl.:. 2. és szept. 15,llcléhcn,
10. olt. •. lJélfőn.

1Jöbönye, márc. 19. JUD. CsabrcndcJ,;, (Znlom.). hu.••.
Urnap uLáui napon, jul. bagyókcdd utáni cs~l1iriö.

~O. aug. 21. kÖll, pünkösd elő-l li; cjli:
Budapest, ual pudi rész: törtökölI, Lőrlno ',' 'ú~'pj!i

marc. 2, vasárnap (.JÓ' előtti csütörtökön.,. " ',~:. ,
zserl május utolsó \" a,,;Í 1'- Csákány, lSomogy'mcgycj.-.
napján (Medárdl aug. 3·ik aug. lj., blloouvásá'r. _, '
vasárnap (János IcCej.) Csapod (Sopronm.) , relJr;
lllJV. I. \'aSál'lHlp (Lipót) IO:ét, május 22-é't; nÚJ:; .<,

keldödik és tart 14 Ila· li-ét és uov. 23-lÍI'·lI1u4"lI.·
pil:. A lúvásárok a vfl- ba (olllaló szerdal·lllllJda;·,'



Csákvár, Oculi vasá.rnap
ut., Rogat,; vasárnap nt.
Anna hetében és dec. 6.
hetében hétfl!n.

Csanádpalota, január 31,
iun. ll, aug. 31, 'okt. n.
etl!tti szombaton.

Csaroda (Beregm,l. május
második és lIbept. etsI! he·
tőnek csütörtökén, klra
kó- és állatvásár.

Császár (Komáromm.). II, pr.
Vince napot. okt. Teréz,
napot· magában foglaló
csütörtökön, ha ünn3p,
ugy a következő hétköz·
napon ouz. állatvását.

Csege, ;HajJum.), I. Tisza
csege.

Csenll'er, deo. klvétel~ve!

minden hó harmadik pén·
tek napján és karácsony
előtIl péntekcn. .

Csépa, ápr. 12, juL 12,
szept. 5. dec. 18. vasárnap
v. mcgeÚlzl! vasál'Dap.

Csepreg, hamvazó szerda
ut. csütört., nagycsiit.
áld. csüt. utáni péntek,
jul. 29, szept. 29, ha vas.,
vagy ünnepnapra . esnek,
a következI! hétköznapo
kon és karácsony e)5ttl
szerdán.

Csesztreg, jan. 19, márcins
19. május 16, augusztus
25. okt. 31.

Csetény (Veszpr6mmegye),
ápr. első h6tfőién és okt.
l5-én.

Cstpkerolc,' (Vasm.), febr.
10. ,szept. 17.

Csongrlld, inArc. l, máj, l,
aug. 25, dee. 10. mege!;)ző

p6ntekcn állatvásár, szom·
baton kirakóvásár.

Csoritá,(80pronm.), jan. 6,
Gergely" nap. Füiöp Ja·
kab. nap. Szt. Iván, Szt.
MihÍilY és Szt. MárIon
napi.án> HI! e napok pén
tek.' szombat, vasárnapra.
ünneiít~ v. zsidó ünnopre
esnek, a következI! hélfőn.

Csögle: (V,~~~~rémm.). már·
cius "~~' ·j,ln. 23, okt. 9.
heté,ben Mttőn. .

CsőkÖlf, JilU.. 25, nagyesU
törti,)~. ,alig. 28, nov, 25,

Csurg6. busv. nt,. pnI11(~sd

ut. kedden, szept. l és
nov, ~O.

Darány, máro 9, aUI. 18,
nov. 5.

Debrecen, a Remete Antal
ról. Szt. Györgyről, N.
Boldogasszonyról 6s Dé
nes napokról nevezett or·
szá;:os vásárok 9 na pön
át tartatnak, még pedig a
következI! felosztással ; A
vásár ll. I. fentneve'z9tt
határnapokat megell!zl!
hét hétfőjén kezdl!dik és
peuig lJyer~ terményakre
és ipurcikkekre nézve az
egész 9 nup alatt, ezen
.kivül az elsl! héten csiit.
és pént. juhváeár, a Rem.
AntaJnupl vásárt kivéve,
szombato:J. és vasárnapon
sertésvásár. vaárnap és
hétfőn JÓvá."ár. a második
t. l. az IlletI! határnapot
nagában foglaló hétnek
hétfő és kedd napján Ile
uig marhavásár ls tarta
tik, a hortobágyi pusztán
jun. 20. hetében csütörtö·
kön országos Allatvásár.

Dccs. (Tol nam.). Apr. 15-ét
és szept. l·ét magába f('g
Ialó· hétfán. .

Dédes ·(Borsodm.J, máj. 22,
szqltember 2.

Dég (Veszprómmegre), N.
csütörtök és nov. SO-át
megel6ző csütörtökön ki·
rakó- és állatvásár.

Demecser, (Szabolcsm.), áp
rills 24. és szeptember 29.
hetében, kedden.

Uerecske (Biharm.), jan.
ló-6t, ápr. 24-ét, aug. 15·ét
és okt. 15·ét megelőző

hétfő előtti pénteken.
Dévaványa, jan. 17. ápr.

15, julius 5, okt. 12, meg
előző hétfőn tartatik.

Devccser, jan. 25, május r.
_aug. 6. és nov. 1. napját
előző hátfőn Allatvásál'.
keddi napokon klra:kó:
vásár.

DIósjenil, (NógrAdm.l Szt.
György (ápr. 24.) és An
drás . (no'/. 30.) het. hét·
főn kirakó- és állatvásár.
Pál jal'J.25.>, é~ Kisj!Bz,

szony (szept. 8.) het. bét.
tl!n kirukóvásár. '

Diósviszló, febr. 10, Apr.
l, julius 13, szept. 10,
okt. 26.

Dombovár, Vizkereszt ulá
ni hátfőn, Szent György,
Szent Péter napja és nev.
30. megelőző ~zerdán.

Dombrád, jan. '15, ápr. 28,
jul. 8. és okt. 8. helek
hétfői napján.

Döbrököz, (Tolnam.) VI·
rágvasárn. el., István kl·
l'ály után hétfőn.

Dömsöd, március 7, Jlln.
22. és aug. 10. Allal· és
kirakóvásár.

Drávafok, (Somogymegye).
febr. 15. május 20. és
szept. 15, ha vasárnap v.
ünnepnapra esik, ugy a
következő hétköznapon ki
ral\ó· és állatvásár.

Dunaföldvár, márc. 25,
pünkösd, anll'. 20. és n CI'

vember l-ét magábau fog·
laló hétfőn és kedden.

Dunapataj, febr. 19, ápr.
14, jun. 29. okt. ~. és dec.
13-át megelőző hétfőn és
keddcn, ha valamelyik
ünnepnap, ugy n hétfőt

v. keddet követő két hét
köznap.

Dunapentele, Szt. Györg,
napja, Szt. Háromság '·a·
~órnap. KjsasszoDy~pi

hetek hétfői napján és az
első advent \'as, ut. kö
vetkező hétfőu.

Dunaszekcső, március 12,
junius Szentháromság ut.
hétfő!!, szept. l, nov. 5.

Dunavecse, fcbr. másJdik,
május első, julius utulsó
és szept. ulolsó hétrőjén

és keddjén, ha ünnep,
ngy a köv. hétköznapon.
Első napon á.llatvásár, a
második napon kirakóv&
sár.

E.lelén1, (Borsodm.), jan.
15, ápr. 15. jul. 15, oH.
15, napjait megelőző esü·
törtökön, ha ez üunop,
akkor a ked it napon,

Eger, jan. VIzker, uláD
hétfl!, máj. Pongl';Í.c·nap
hétfőjén, Jul, 8arl. BoI-



clo~uszon,. ut. h81t5n.
szept. ~8-29. mnl'Lul'iwar,
~'11-30. kirakóvásár.

Ell'er'r, állr. ri, okt. ll.
EcervAr, mirc. 19, nov. ~.

Egyed, máN J, okt. 20, ün·
uep· és vasárnap esetén
ulána kö\'. hétfőn.

Egyek, (Hajdll m.), jan. 20,
:ip~. 2:i, l1ug. 20. és októ'
her 2O·át megelőzö hét·
fŐIJ.

'':Icli, mlÍrc. 15. lUD. 15, 6.
okl. lj·ét megelőzö szom·
uut és v3slÍruapokon.

l':lIIód, (13orsodm.), máj. és
01;1. első hétfőjén orszá·
l;OJS :illal. és kil'akúl'Íl·
súr, iiullŰP e3etén nz
utánn. \'aló nupon. .Tun ..
lJ1áre.. IÍpr., jul.. szept,
és no\'. hó el36 IJélfüjén
hll,i útlalvúsúr.

Ene:;, lan., Illúrc" mó,j.,
jul .. szept. é3 nol". első

"úilvl'LökéD. Ha ünnep, •
küvetkező esütürtükün.

Endrőd, (Bfkésm.) máj 18,
aug. 2'!, ha nem szombat,
ugy ftZ clőző ~7.Dmbatoll,

ha ünnep, ugy [náj. 18-át
és Dng. 22·ét megelöző

hétkü.uapo:l.
EnyIng (VcBzprémm.) febr.
Sexa,-,eBiwa vas., jun.
Szt. Margit, szeptember
Kisas5zony·nap, deeemhor
"prószent napja ut. eh6
hÜzu:J.pon.

;';l'csl, ápr. Leó ~~ Szent
Millály-nap hetében lIót·
főn és ke4den.

';"11, (Fejérm,) máj. első

hétfőjén él keddjén, an~.

11.1-11·én.
grdlibénye, lan. 28, iprl1i!

~l. okt. 28, Ha e nap.)kra
iinnep &snek, az azokat
111cgelő.G hBttőn.

'~rtlöcsokonya, februflr 25,
husv. utáni csüt., jun. ~7,

j nl. 26, Ir~ept. 21.
ErMtelek, áprills l-2, okt,

[j-i6.
Crsehadkert, lan. 1. :ltánl

apr. 28. jul, 22, 87.0pt. 24.
'hnpokat mege16z/í vasár·
nap.

Es,!el'll'om, máre. Gergely,
Illüj. Orban, aug. LíJrlolc,

okt.. Simon .Tuua lIap ut.
kÜ\·clke.ö h,,1 fön.

Etyek, múj. 8-ikát 6s ;;·.cp·
lember 8-ikát magl1bnll
foglaló c~ülürWküJJ. ha
ünnep, következö küw.lp,

Fadd, márc. 5. h okt. 15·ét
megelőzö e. j nl. 2j· re cső

vary azt kőnlú lIétfóu.
I!'egn-ernek, (Puszta) már·

eiu! 1. jun. l, Izept. 12,
nov. 20. vasárnap.

l!'eh6rrynl'mat, február 2.
ut. héten. husvét el, plin·
kösd el. héten, ~uliu9 28.
hetében, szept. 22. heló·
ben és karácsony elötti
bélen nJindil: hétföo:

FclsöduIJas, (l'c-stme;;:ye),
febr. 18. előlli vasáruap,
május első v:J.súl'llap, cng.
a, nov. 1. megelőző va·
sál'unD.

("cls6Ircll', Balúzs-nap.1D.
Szt. G)'ür~:y, Kis:l-ss~.Jny·

és Katalin·nap hetében,
lIétr/ln, kedden.

Fel!ösegeGll, múre. 80, j nl,
2·ika utáni héllő, s,e)lt.
B·át mecolli.ö hétrön, no·
vemlJ. 25.

1~elg6vadász, DliÍl'C 25•. ut.
h3tfó. jU!!. 24. Űl'uu:;yal

vasúrnalI után! lJélf3u,
okt. ~6.

FedGrákoI, Szt. G~·ö,·gy

el., Szt. Mihály ulibi
e;;ütörtökün. (Nem tart·
jak,)

FertőlzentmlkllÍl, nöJt s.
héHújén, .ipr. 18. pli"·
J,üsd utúui kedden, Múté
uapj. és' Miklós nap, ut.
hélflin.

FokszabaJI, (Veszprémut.l,
márc. l. é! ott. 1. heté
ben ill\(!ÖO.

Fonó, épr. 8, okt. 2.
Földelik, Mátyás Mp"t,

"C:J.otnle" és "Öl':ln.
gyar' vnsúrunpokat .s
Uold. assz. fog:lnlallÍsll
ünnepét, megel. szombaL
és vusarnap.

Földel, május 8. é8 nov.
2, het. !zerd.

Fülöp.ziIlA., lÍpl'ilis 8, jUIl.

17. s.ept. 5, dee. G, Il1Pg

el'Jzö va~flrnap.

Phesabon,', ro;; re 12. lUD.
I~. szeIlL. I~. dec. I~. hét
röjéu ~Ull'Y meg'eléiző hét·
rőu.

Füzesgyarmat. mál'c. 2~.•
jun. 10, "ug, 26. október
24. megelőz,:) vaslirnalJ.

G&esál:!' (Szatmárm,l ápr.
és okt. bónatJok első s.cr
dáj:iu.

G:J.U1ás (Sumugym,) lunius
6, tizept. 18.

GOIlambok, !cbruúr 16, ,.
anll'. 2-a elötti hétfőu.

Gálosfa, múrll 12. május
le, jul. 3. au::,. 21, B.ep
tembel' 21.

GlIszton", Urnapot és 6ar,
lós-BofdogllSSZ. köv. 'faSt

Gáu, (SzabolcslU.) januar.
ápr., jul. és okt, másudik
keddjén. .

Gelej, ilpri1is 24. é. nov.
ID. belében keddi napun.

Gelse, (Z"lam.) mó,ju! ll,
okt. 26, illetve ha. ezen
vapok vasárnapra esnek,
ugy az ezeket követö hét·
köznapokon kiraJfó. él
ál:atvásár.

Gesztely, lanuó,r Pál tUI·J.,
ápr. Gyula, juuius Péter·
Púl, olt, D~IUetCl" net.
kedd. Elözö a uapon li t
:íllat\'Úsúr.

Godlu, (BoranyalU.) l'lál.
20. és okt. 9, amonu)' IllCU

vasúr· vagy üunepnapr"
esik, akkor a követbzö
hétkü.napon ki rakó· és
:íllntl"úsár.

GödölUl, máre. 19, lun. 29,
.zept, 20, dec. 13·út követ ó
hétrón.

Gödre, márc. 19, lulius 2~.

szopt. 2J, után és nov. ~.

weg-e!özó bétfán.
Göllll, (Somogym.) 6p;-jlil

20, szept. 20. ünnep vagy
l'us:"Iruap cselén 'a 'legl;ö'
zelelJbi lI:ítköinupokoo.

Gönc, m5re.. jiln" aug.,
allt .• december Iiólln~oll 2.
kodill napján, hn' e:t. ün·
nep. akkor a bóllQP 3.
keddjén,

Görcsön)', (lluran·~·1"oegye.)
febr. ~~, m,ij!IS 2';, aUI;.

24, aov. ~.



Ibrány. ISzab'Jlesm.) mn r-
eins. jun., szept" Ilce. hó·
napok els/l csütörtökJéu.

IgnI, április 2l. iUl:. 21.
ncpl. l, október 28.

Iharosberény, fobruár 24,
máj, 16. jul. 26, szeptcm·
ber ZI.

Ikervár. márciu. bó el~1l

szordájilo, SZépt 21. és
deo. 21. elö~1I szerdún,
(Vásúrjait nem tartjn.)

Iuk6, marc. I, lun. 10,
napt. 10, D0'1' • 5.

Olibót, (ZaIlImegye.) Szt.
Mllrgit nap nt. csütörtö·

.·köu és ·Szt. Mihály napja
elöt·ti ésüli!rWköu kirakó·
és állat~'asÍll',

GJrrcter, (SIIUlogymegye.) Uajdubiiuörmény, Cebr. 3, lIol.es, ul5rc. el,ö héll(jje,
múr" U szopt. 6. úprilis I. junill' ~G. aIIg. II,aJII,; elsu ""úliirlökje,

Gyékényos, ISomogywegJ d.) 2j. és nuv. I~. hetében jnnius 18. lia I·asúrnap.
máj. l, ol,t. SO. hélfűn. l,övetk. bélt, okt. 4·ik

Gyuma, máre. 11)-11, Jun. Hajdudoroll'. Cebr. 8, jul. hélfőjén.

l-2. aug. l~lG, november 29, uo.. ll, beleben csü· Hevos, (Hevesw.). jan. 25.
Ll. mege\. péntek, szow- törtükön, úrr. l~. jul. 18, é. okt.
hat é. vU~lÍruap. HaJdulladb6z. március 12, 24. napokal mug(,bau fog.

O~öllliire, (Győ~w.) mlÍrcius jul. G. szop I. 21. belébeo luló hetck hélCöi napjún,
és okt. első keddjén. csiilöl'lököu. ha üonep. ugya követ·

GYilmrol. (Peslm.) márc. 30. Hajduu';nás. Illflrcius l~, kezö hétköznap.
é. okl. ]", awoJlllyiben jul. 16. szept. H. dec. 4. IiiIllesháza (Barunyaw.).
ezen napok vasál' vagy belében szerdáu. Vinec és Ágost (ukt. 7.)
ünuepuapTa esnéJlek. ugy Uajduszoboszló. \' i I'líl;\·as. hclé~eu hélCön. Ha ün-
a le:;kiizelebbi hét közna- é. Áld. csiit. bclében bét· nep. o. Ic:;közclebbi bét·
pon. .föu, julius. első bétröjén. közn~p.

G;VÜIIID·ös. febr. 2. máj. 25. Demeter nap belében HÖllmezilvásárholy. ,Té~us

nug. ~·I. nov. 19, bálfön. lJélCöu. nC\'olwrdll ulúni, Olárc.
Had állalvás"r winden l:Iaj(ludmospércs. I. Vá· ,József, Urnll\lol, S~t. Gál
hó első pénlekl nllpJán. mlJspél'cs. napot me;:-e!. szombaton

Gyöngyösmellék, (Somogy· Hajós, márc. 2,1. JUUillS ?:J, ,Ulal"ús,,!', \'usárJlap éa
megyo,) ópr. 5. és okt.~. és szepl. 29. uláu, követ- tllíUön kirakóvásár.
hetébeu, kedden és aug. kező bétfülI. Homokszcntgyörgy. (So·
2l·én, ha ünnepra esik. UalászI, (~Iosonw.) fcbr. rungYlLl.), marc. l. ol;.ló·
az ulána vllló nnpon. 2(, jun. 2'J, aog. 211. és no· ber 1.

Gyöngyöspota, (HevesOl.). vemhet 1I·6t I,övetö bél llortohagy, (Hlljuum.), jon.
múrcius 8" 8zept. 8, köv. fili napol,oo. 2;. szept, ".
szordún. HarliA, Jun. 29. sug. 2~. Hosszuhetény, (13arallya.

Gyönk, hush. kedd' előlt. Harkány, f.br. ZSllzsannll, nleg~'e). máro. H. ba va.
püokösd elött csüt .• lIug. npr. Sillnt Grör::y. Illlg. slil" vagy UonepnllP. ugy
és nov. első csüt.• szept. VasIlS Szt. Póter és dec. n kiÍl·ctk. bél!.:üznnpon,
29, Mlltlós hetébeo első hét.· , máj. 4, elölil bél főn• .iliI.

Györ, . Piroska oop (Jan.), f0:1, to, ha vn.ár vagy ii 1\'

uaG'ybét. Urna p, Mllgdol· Uliro,ll'fa, márc. l, máj. 6, napnup. ugy a kÖI'olkezó
ua. Kisasszony, 'ferézill aIIg. 30. nov. 19. Ha ÜlI- hétkiiznnpokoll, szept. sz.
és Katalin nnp hetében, nop, a legk. béll;üzr.ap. k 1"l4/.· bé
héltün. Hah'3n, fobr. 9. máre. 9, 'oreszt napja e o I t-

Györasszonyfa, május 9. IÍpr. 28, Jlln, 2, jul. lj, Cőn,
het. hélfőo, szcpt. 14. Dug. 31, okt. ~.. és oov. H088zupercszlcl:. máreills
uov, 6. 5. betében, hétfőII ál'lllt. 4. május ~. juuius 30.

GyörozcutmArton, József éli vásár és kedden kirakó. aug, 21.
Lőrino unp betében, esü· vásár. Högyész, Pál foru., .1ó-
törlÖk. nov. 11. Uédervár. busvét ul. ked· zscf. Péter és Pál és Li-

Gyula, lBékésm.) Pál forlI. den. Urpllp utánI blitfón, pót hetében Slerdáo és
jan. 25.), awgel. béten szopt. 8. (Klsasuony) ut. csütörtökön. szcpt. első

pénteklől bozérólng 'I'lPo- hétfőn, onv. 25. ut, bét- kedl1jén.
lárnnplg. tOY. "Exandi" főn.

vasáru•• Juliu. 22. és szept. Hedrebl·1y, tZdl"m.) API'lIis
8. megoI. hétben póntektől 18. juo. ~, 8')1:. ",oktrlter
vasárnapig. 20.

G~'lllo.j, (Toluam.). Apr. 8, Oo"yfolll. Jnn. 8. és !I0".

nopl. 2u. 11. utáni &'LordAn.
(h.uIBkcszI. (Zalam.) ']'lr. Ho&:yluJ, (Sopronm.) bus-

2~, ju01us 4. szept. t, és vét előttl 611 Srl, Mihály
'29. nov. ll, Ha vasárnap. ulAnl bétfOn.
ngy a következő hétfőn, He!esfa, lonlos 21,

HereJ::falva, (Fejénuegye).
máro, 15. és nkt. 1. beté
ben, bétfún.

Here81'llZálltó, (B,·Bodrog·
mc~ye). márc. és &zept.
el,5 hétCőjén,



Irsa (Peetm.) reb~ 14, Sun.
U. Izept. 1. dec, 13. min·
díg bétfŐD.

lr.tv'niU, (SomoIf7D1e.) 'pr.
28, juu. 7, aug. 80, októ·
Der 27.

l&ttllDér, József. Zsuuanna
ba Mlndsz&nt nap hetében,
bétfőn.

hán (&opronm.) Szent Pál
utáni Jubilate vasárnap
után és Mindszent ntánl
kedden. Kirakó- és marha·
"ásár illY napon.

Jvánegerszel, lannár 8,
utáni szerda és 'prl1ls.
juliu. és október hó első

sZE>rut'.ln.
Izmén:. október lll.
Iz'sók,' ~lirc. 20, au~. 8. b
~ov l. ulánl hétfón.

Jhóbalu;a, (J.-N••K.-Sz.
ru.) mára. I, aug. 80. hét·
főn, ba uem ezen napokra
esik, illY a megelőző hét·
fón és mújus 3·án.

Jánk, (Szatmárm.) március,
május, szepl. és dec, bó
Z-ik c5iit., ba iinnep, a
3-ik csiit. klrnkóvásár,

Jánoshalma, március 10-ét
megelőző, lunlus 15·ét kö·
vetö. aug. 29·ét, nov. 5·ét
mege[óző keddon.

Jánosház.a, (Vasm.l március
19. piinkösd előtti bétfó.
aug. 23, nov. 15.

.Jánoshida, Jász Nagy·Kun·
Szolnokmegye), lan. 28
~, jnllus 16-17, október
2j-26.

JliszalsólZentgyllrgy, lan.
10, Szentháromság napj.,
ango Z, okt. 15·ét megelilző

hétfán.
Jászapáti, febr. 19, lun.

24, szept. 8. és deo. 3. he
téb&n, bétfőn.

Jászárokszállás, február \15,
lun. 16, aug. 6, szept. 22.
A vásárok mindig a meg
előző hétfőn tarta tnak
meg;

Jiszberény, március 25, mil.·
jus 18, aug. 15, okt. 4. és
dec. 9, napokat magában
foglaló hét héÍ!őjén,

amennyiben ünnepnapra
eanék, Ugy a rákövetkező

hétkö:&nIlP,

.TAszd6sa, 'anuár 8, lullus
8, éd október ll, azon
va&y a rákövetkező va·
sárnap.

Jászfényszaru, márCllus 12,
máj. 12. lul. 29, ok tóber
2-4, ha vasárnapra esnél<.
ugy a következő hétfőn.

ha iinnepnapra &snék, a
megelőző hétfőn.

Jászkarajenö, április 8, ju·
lius 8. október 2·át <'>s ka
rácsonyt követő hétfön
kirakó· és állatvásár.

Jászkisér, februlÍr 8. Apr
2.'i, jul. 2j. nov. ll, vasár
nap, vagy a megelő'lő va·
sárnap.

Jászladány, január 18, ápr.
5, jnl. 2. és nov. 2:1. he~ i
ben, hétfőn.

Jásztelek, márelns 10. és
aug. 21. hetében vasárnap.

Jászszentandrás, (J,·N.-K.
Sz. m.), ápr. utolsó és
aug. elsó keddjén kirakó
és állatvá"ár.

Kaba, febr. Bálint, .junlus
Alajos, szept. Kisasszony
és nov, Imre hetében
szerda.

Kadarkut, (Somogym.) Szt.
J ános előtti kedd, Szt.
Iván előUi hétfő, Berta·
lan előtti hétfő, Imre
előtll hétfő.

Kál, (Hevesm.) márCl!us ~,

szeptember 19, hétfón
vagy előlő hétfőn.

KálmáuClsa, március' 22. á.l
latvásár. Aldozó asiitör.
tök és KIsasszonynapja
előtti hétfőn kirakó- és
ál1atvlÍsár.

KáUó, (Nógrádmegye.) már·
eius 12·ét és szeptember
17-ét magában foglaló hét
hétfójén állatvásár, ked·
den kirakóvásár.

Kalocsa, junius hó első va·
sárnap és bétfőn, március
19, aug. 15, nov. SO. mcg
előző vasárnap és hétfőn.

Káloz, február l, husvét el.
hétfőn, Boldogasszony
napját, SzeDt Mihály.
napját magában foglaló
hetek hétfőjén és a karA·
csonyt megelőző hétfón,

Kapolcs, (Zalam.) május
10. és okt. 28,

Kápolna, (Hevesm.) májn.
&Iső hétfőjén és november
másodi I.. hétfőjén.

Kaposmér/l, febr. 10, ápr.
l. máj. 18. lUD, H, aug,
ll, szept. 30.

Kaposszekcső (Baranyame
gye), ápr, 15. és okt. SO.
előtti csütörtökön. ha ün
nep, ugy a következő hét
köznapnn klrakó· és állat
vásár.

Kaposvár, ja~uár, február,
március, mUJus, juniusI
j uli us, augusztus, szep
tember. október és nOVPJ:ll
ber hó elsó szerdájlin,
ameunyiben ünnep esnék,
ugya legközelebbi bét·
közna pon klrakó· és ál·
!atvásár.

Káptalantóti, (Zalameg,e),
március 19.

Kapuvár' (S<>pronm.) la·
nuár 25, márc. 19, Ur
nap, Anna. Terézia és
Luca napon. ha nem hét·
fő, II legközelebbi hétrőn

és aug. 29·ét követó hét
főn kirakó· és állatvlÍsár.

Karád, március 12, májulI
4, jun. 7, szept. 29.

Karcag, Mátyás nap, pün·
kösd Margit nap. Szent
Mlhály- és Szent András
napot megeIóző bétfőn,

ha ünnep, ngy a követ·
kező bótköznapon.

Kllrmacs, (Zalamegye). má
jus 8·ika és november l·je
utáni kedden.

Katymár, (Bácsm.), májua'
16·át követő bótfon és
Teréz-nap hete hétfőjén.

Kecskemét, mArc. lZ, máj.
10, aug. 10, szeptember 26,
nov. 25, mindig a meg
elózó csiitörtökön és pén·
teken.

Kecel, (Pestm,), hnsv. nt,
hétfő. Illés és DelI\eter·
napok előlti hétfún.

KehIda, (Zalam.), márclUlI
26. és szept. 12. követ6
napon.

Kémcs, (Baranyam.)·, mA
jus 5. és szept. 1., ha iin.;
nep. ugy a következll hét~

köznapon k\rakó- és állat
vásár.

Kenderes, ápr. t, jul. 9. ,il

nov, 9. hétfőre, ha nem



Ilel [áre esik, n~y az er.e·
ket fi napukat maglihou
[o:;-Ia ló hét hétfőjén.

J>llrcnellll'ot, (Somogy tn&-
gye), márc. 2t. nli'J. lj,
tl H~. ll;, uk t. Jj.

J>crekcgy!uizll. (Pestmegyc),
jUll. j. és okt. 10. mcg·
Il!öZó hélfőu.

Kerliosztflllklós, februá r 16,
opr. :!J, jllu. 10, alig. 6.
ut,iui keddi nap.

Kerta, (VeszprélUm.I, viz·
kores;:t ull.n hÓUŐll. aUI;.
luaso<lik hélfójéll és Kula
li II hj!ébeu, hélfőu,

Kesztbely, (Zulam.l, jan.
6. rebr., hU3vét ut. cslit..
Urnup utánI csütörtök ju·
li us 2, aug. 10. utüni szep
lember 21, október 15, Szt.
Múrl"ll utÍln és dec.ember
8. cslitürtökön,

Kétegylllíza, ápr., aug.,
dec. hónapok elsejét kö·
·.. elő hétWn.

Kéthely. Szeulhó,romslÍg va.·
slÍrnapja ulún uélfőll,

AdorjlÍu·nnp utául hétfön,
DÖlUotör Dap utáni btlt
főu.

Kéty. (Tol lium.), máre. ~O.

é9 okt. l·ét magábau
foglnló hét hétráJán, ille
tőleg. amennyi.ben lin·
nopnallra esnék, n., a
rákö'l'etkozó. hétköznapon
kirakó- és állatvlÍs6.r,

K IIIti, lá~d BalaIonkIlitI.

Klabárapátl, (Somogym.).
május 20. okt. 6, ha vil'
slir· ,'agy ünnepnap. ngy
" klivclkeLő hét hétfőjén

kl rakó- és állatvisár.
Kisbér. áprilia 24. juni us

24, 8ulf. l~. és nov. n.
hclében, csütörWkön.

KIskomárom, Szt. Oyörgy,
Szent Pál 66 Kalalin el.
hétfö.

KI.kilrc. (Hovesm.), julius
havának negyedik hétrö
jo;jtl. állat· és kirak6\·á·
sár. ,

K \$kiil'illl. (PestlD.I, [ebrunr
~4 .. mM. l. null'. 1. okt.
18. hetében, hátrón.

Klskul1dol·01.Sma. ópr. 7,
jUn;- ~9,- sLept. la, dec. 8.
vaSÚr.llUll.

Kl.kunfélcgyb:l.xa, Január
:';'0. UlUl'C. HJ. május 'l7,

"ug. 18, old. 4·ikét me~

cl&~ő ,,:tsúrnap. Jan. 1.
és jnl. 2. utáni vllJsárnap
országo,q bucsu,ásár.

KIskunbaInr., múrclus t~,

jnn. 21. szept. I. nov. lJ,
eLőlti szerdán é. eslitür·
tükön.

[{Iskulllaeháza, febr. 28·-
2ll. máj. 2.>-20. a ug. 3-1.
okt. 1:r-16, hetében. va·
s{Ll'nap és hétIőn.

KIskunmajso, február 9,
Szentháromság vasál'nn]l,
aug. 27, nov. U megelőző

,·asál"nap.
K1&lállg, (Fejérm.l. IIprilis

második hetének első és
aug. harmadik heté:Jek
utols6 hétköznapju.

KIsmarja. (BilJarm.l. milr·
ei us 9. j un. 12, szept. ll,
dec. Jl. előItI v&súrnap
és hélCön.

KIstelek. (Csongl'ádmcgl'c),
jan. J3, ápr. 10, jul. 7.
okt. 2-át mCl;c\őzÓ SZOIlI

bat és vasárnap.
KIsterenyc, mújus 1. ntá:l

kcdd. szerda, nO'IClllucr
U-12.

Klsujszállb, március :9,
jun. 20, szept. 4, dccem
ber lS-At megelázá vasár
nap M\.nden hó elsó
szowba.tján havi állat
vásár.

KIsvárda, máro. 17, máj.
23, juniu9 16. szaplembcr
l. nov. 1. Iletllibcu, hét
főn és karácsouyt w,';:'
előző hétrőn.

KIszombor. (Torontálm,),
Virágvasárn. 69 Na;:y
boldogasszony elötti csli
törtökön és október els0
vasúroapját megelőzo

esütörlököu.
Koesér, (Pestm,), febr. 2.

és november 16. hetében,
hétfön.

Kocaola, ('folc.am.l, iflárc.
80. és okt. 1., ha vasúr·
vagy ünnepnap. ngy a
köv, hétkIlznapon kirak6·
ég állatvl\aár.

Kóka, febr. 2'2. jun. ~2,

szopt. 2'3. no>embcr ~2.

helében, hélfőn.

KomádI, 'pr.. jllo.. Il.Il~.

és ol\t. 20'at mn:;ab~!l

roglaló bét péulckén.
Komárom. (Komárowtn),

Mátyás·napot. Fülöp Jll'
kab·napot, Póter Pal·nlL
pot. Rókus-nllpot. Fc
ron:·napot é. András-ua
pot magába íogl8'16 hét r.

Kóny, (Győrul " május 8.
köv. hálrön és okt. 28.
magáua !ogbló htltfóu.

Kölcse, (Szalmárlll.l, febr.
utolsó uapját, múj., aIIg.
és dec. hÓDO·pok elsejét
magába roglaló belek
bóUöjéu.

Kölesd, Cl'oloalll.), jlldic:l,
Szt. Golthúrd. :::izcnt
László és Szt. 1,1,,:-100 uo·
léueu, szord"".

Klimló, (Hcnsm), mú.ius
második és szepl. 11('~.YO·

dik hélfGjén, lia ünnep,
ugy ft kövelkcr.ő lJétl,iiil'
napoll.

KopplÍnyszánltl (Tulnoll1.l,
máj. POIigrüc, szepl.. 1Já'
ria-nnp bct6bcIl c5~it(ir

löklin. Ha linuep, a Irg
kiizclebbl hétk';znopul1.

Körmend, febr. 6. márcillk
12, április ". május ln.
juuius 24, ju\. 20. aug.
2J. BzCpt. 2J, október 12,
uov. ll. dec. 13. lIa c h",
túro~tlJok szombat, yusl-Ír·
nor vagy linucpre, esnek;
ugy a !Cg;;özc:cuui hót

I.ÖZD!!.PUD.

Köröshcg-y, múrc. é~ aug.
ulol"6 l<cudi ua·pján.

Kőroslad,iny. ,1Hij. lG, jun,
28, szcp·t. I:,.

Körösf:lrcsa, (UékéslllCgyC),
:í pr. ~3-·2-t, szcpt. 1-;2.
Ha -r3&arn., ug-y a lJleg
előző pénteke" szomba
ton. Ha uZ lipr. "ÜÚ"

i.J.usvétra- esnék, ugy DZ

ünDepel( elótt szerda,
estilörWk.

Kösztg, (Vasm.l, Virúgl"n
súrnap elött. piínkii.. ,1
clőlt, .Jakau elútt. Egyed
ulán. Orsolya elött és ft'

harml>dik adv. \'aSlírllfJp
ut. hélfön, jno. utolsó
szerdáján állall'Üsár.



Klltcse, (Soll1ogym.), Jul.
és okt. hónapok első

péulel,én.
KlltcgYán, (Biharmegye),

Jan. 10. és Juliu8 10.
Klltelek, (JÚsz·Kagy·Kun·

Szainokm.). jan. 25, má·
Jus 5••z~pt. 20. héttőn.

K6vágóürs, (Zala·m.), 8Ug.
11. IlOV. ~.

K6vágósz611ős, (Baranya·
mcgyo), máre. 1. úllatv.,
julius 22. szept. lj. kim·
k6vásdr. dec. 1. állatvá·
sár. H". vasúrn., a köv.
napoo nem taclUk.

Köveskál, h osvét ut. ked·
den. úldozó csiit. uláui
nap. Lajos-nap lit. hétf.

Kunbaja, (I3ácsbodrogm.',
múrc. 19. és nuv. 1., ha
hétfő, máskiiJöoben az
ezen n".po ka t megelőző

bélfőu kirak6· és állnt·
vásár.

Kunhegyes, Oyerlyaszen I.
Boldogasszony napján,
Páduai Aulal, Sámuel és
Lukács napján vasárna'p.

Kunmadaras, Január 25,
áld"zó csütörtök, Jul. 2;;,
okt. 2/;. Ezen nnpokat
megelőző hétfőn.

Kunszentmártnn, febr. 14.
máj 22. aug. 22, nov. ll.
betében va",árnap.

KunszentmIklós, máre. 16,
jun. 2, aug. 22, nkt. 26.
hét főn.

Kurd, (Tolnam.), április 6,
okt. ll.

Kutas, április 5, jun. 80,
julius 31. szept. 6.

Lajoskomárom, fobruár és
jUIJius utols6 csülörlök,
lsl,,;ín király belóben
csütöl'tök és uov. máso
dik csütörlöl,.

Lajosmizse, jan. 10. máj.
26. és szcpt. 15-ét meg·
elöző MIlőn.

Lébény, (Mnsonm.), julius
23·ét. nov. 4-ét követö
·szerdán.

Lénárddaróc, Jnn. I, no·
vrmbcr 6.

Lcnll'yelt6tl, ápr. ~, junius
IG, j.ul, 23, ...-,,,,-

Lenti, (Zalam.), feLr. 22,
npr. ID, dec. 6. U" ünncp,
a legközelcbbi hétközD.

Lepsény, (Vcszprémm.),
Orbán ~s Terézia napuL
mcgolőző hétr6n.

LesencctomaJ, (Zalnw.), ju·
lius 26.

Letenye, (ZlI'lam.),' febrnár
2~, jnuius 2, julius 29,
aug. 23, oH. 6. és dec'.
25.61 D1~gelőző kedden.

I,etkés (Hon tm.), ápI·. 17
és nov. 6, állat. és ki
rakóvúsár.

Liget, (Baranynm.), ápr.
Dömölör·nap h~tében.

csütörtök és szept. 29.
LovnsberétlY, (Fejérm.),

NngyMtbcn é. pünkösd
el. hétfőn, szcpt. 11. he:
Iében é8 Dömötör utánI
hétfőn.

LnvAszpatonll, ápr. Rezső,

junius Antal. uug. Agos
ton és nov. Erzsébet·nn·
pol, helében hétrőn. ün·
nep eselén a kövctkező

nap.
Lllrincl, (NógrádOl.), ápr.

15, nov. 15, el,ső nnp ál
lat·, második nap kira
k6vásár. Ha ünnep,' a
legközelebhi hélköznap.

Lövő, (Supronm.), február
H, ápr. 2·1, aug. 15, nov.
Il. mege!őzll csüLörtökön.

Mád, (Zempléum.), február
15, május 30, okt. 8, dec.
12. csn-k kirak6\'Úsár.

Mágoes, (Bar~nyamegyel,
febr. 14, ápr. '18, jun, 18,
okt. 7. hete hétfőn.

MagyarilolY, (B'ara'oyam:),
márc. 10. és szept. 15.

MagyarkeszI, Szt.-GYörgy
elölti hé!főn, Nagybol·
dogasszony és Márton he·
tében, bé tf<'l o.

MSll'ynrmccske, jnn. 19.
szopt. 7.

Mngyar6vár, Jan. 6, máj.
5, aug. l, szept. 21. és ok
t6ber 28. hetében, hétf6n.

Mall'yarszentlván, február
20, május 12, Julius 4. he
Iében hétf., szept.14.

Majs, (Branyam.), jan.
20. máj. l, aUi, 29, októ'
ber ID,

Mak6, (Csnnádll1.1. Jn,lIea
\'asál'llap előtti. Jlln. 2'4;
a ug. 19. és november 19.
clőtti szombat. vasárnap.

Mándok, (Sznbolesm.l, Ju·
dica \·as. köv. hélfőn,

juu. 29, okt. 2. hetében
hélf. és Adveut első va·
sárn. kö\'. bétfőn.

Mány, január lá. ápr. I,
julius 8,. nov. 24. magá·
ban foglaló hetek szerdá·
ján.

Marcali, mnrc. 26. május
l, jnl. 23, szept. 4. uovem·
ber 5.

Marcaltél, lan. 2,;, Szent
György, Szent Margit,
nov. 5-ét köv csiitört.

Máriapócs, (Sza bolcsm.l,
febr. 6, máj. 3. aug. 21,
dec. 8. uláui héltőn.

Martonvásár, (Fehérm.l,
márc. 2,5, juo. lj, szept. H,
dec. 21-ik nnpj,;t magában
foglaló Mt hétf.

~látészalk8, január 25. ' és
máre. ln. bet. hélfőu. ápo
I'ilis ~4. és szept. 29. hele
hétfőjén, julius Mária·
Magd. é. nov. Erzsébot.
nnp hete hétfőjén.

Megyaszó, Január 15, májuI
ID, szept. 2~.

~fe"énycs, jllnlue és BUg.

10·ét mag'lbun foglal6 M·
ten. hátfőn.

l\félykut, (B..Bodrog~.);
mórc. cl,ő, máj. ulolsó.
aug. második, naY. első

csütörtökjén..
l'tIel'n:re, (Somogym.), febt.

201. mM. 5, aug. 2, nov.
5. hctében, hétfőn.

l'tlezőlleréllY, április 8, jul.
12, okt. 6·át 'megelőző pén
tektől vasnrnspig. Els6
két. nap állatvásár. '

Me~őc"át, márc.•,' Jun ..S,
okt. ID, dee. 30. Megeló1ö
napon álla tvásár.

l'tfezókoresztea, (Boriodm.):
úpr. és aug. elsli vasil.r·
napján, hétfőjén, ."~e:pt,

19, dec. 2'J-ikét megelőzll

bétfőn.

Mozllkomárorn, Judica, Ro.
gáte napon, Szt. M,lbál;;·
lIap hotének kedd ,é8 szer·
dájiío, Szt. Ke~elllel\-l1lIe'

Ilon 2 napi". ,,;.~' •



(Csan6d
S-ik és

szerdai

Hez/lko~Acsháza(

megyc), jnnins
november l·ső

napján.
1Uezőkövesd, márelns 19.

junln3 2.. ango 20, 01;1.
4-ét megelőző bétfőn.

Mez6tur. jan. 4, máj us 4,
aug. 4. nov. 4. kirakóvá·
sár, megelőző Dap állat
vásnr.

&Ilhályl. (Sopronm.), lan.
6. ápr. 12, jnn. 13, aug.
6. és ok t. 4. utáni kedden
és nov. utols6 keddjén.

MIke, fobrnár 16, április·~.

május 4, szept. I. nov. 5.
Mlkosszéplak, jannár 22,

már(·. 2'2, ango 22, okt6·
ber 22.

l\f1ndszent, (Csongl'ádm.),
jan. 7-8, április U-15,
jun. SO, jnl. l, okt.27
28.. ba oem szombat és
vasárnapra esnek, az elő

26 swmbat és vnsárnap.

MlskolQ. febr. Julianna.
máj. Orbán, ango Sá
muel, okt. Lnl,ács és dec.
Lúzár napok hetébell, Iiét·
főn. .

MI8zlo, Inn., ápr., ezept.
e1sö hétfön és okt. 26·lJ,a
hetébe eső bét főn nem
tnrtlil meg.

Mobáes. febr. 24. április
17. jun. 24, szept. lj. he·
tében, nnv. ll. dec. 21.
előtll bétfön.

Monor. (Pcstm.). március
12, jun. l, aug. 18. dec.
8. előtti vasárnap.

Mon08zló, (Zalam.). máre.
.10. és jnl. 10, el. szerdán.

Mór, (Fehérmegyc), Szent
György. Szeutháromság
Dap utánI bétfőn, Rozália
és ·Márton·nap hét bétfő'

jéo.

Mórá'r;y•. (Toluam.). április
12.·ét' é·s' 00,". l·ét magábao
foglaló. hét hétfőjén ki

'rak-t,.. é; állal vnsár.
1\Ioson. áprili.s 2, jnl.· IS,

okt. 4, -dec. 21. logl,öz. esö
hiltfőii'. ünnep esetén leg·
kö:z;. köznapon.

M~Ao·ríuentJáDos. március
19, jun. 24, aug. 20, ·nov.
ll. hetében, hétföu.

p,rozsg6, (Somogymegye).
hnsvét ut. kedden. jn.
ni ns 24.

lUuosl, máI. 20, ~t, 20. be·
tében, szerdán.

Nádasd. (Vasrn). márc. 3,
szept. l. Ha vasárn .• ugy
megelőző hétköznapon
(csak állatvásár).

Nádudvar. (Hajdnmegye).
jan., ápr. és aug. első

hétföjén és okt. 25-lke be
tében hétfőn, ha ünnep, •
következő nap.

Nágócs. (Somogym.), Jó.
zsef, Antal. NagyasBz..
ha ünnepre esik. ugy a
köv. kedden, Terézia·nap
héttlljén.

Nagyatád, Gergely·nap el..
tava,szí .,keresztnapU el.,
nlés·nap el.. Rókus nap
ján öS7.1 ..keresztnap" el..
nov. ll. ulún mindig hét·
főn.

Nagybajom. lásd Bihar·
nagybnjom.

Nagybajom. (Somogym.).
József-nap el. kedden. má·
jns 8, aug. 18, Teréz el
hétfőn.

Nagybaracska. Jnnlus 17.,
okt. 20. het. bétfőn.

Na:O'berkl, (Sompgym.),
hnsvét ul. kOLIdell, jnlllus
27, aug. :0, szepl. 25.

Nagybllrzsüny. január 7,
jun, l8, aug. 6, okt. 18
het. kedden, szerdán.

NUln·cenk. hns"ét után és
Simon·Juda előtti esü·
törtök.

Nagycsákány, fcbr. 2-1. má·
jus 2•. lun, 8, ang. 6,
szept. 9. és 29, nov. 25.

Nagydolány. (Vasm.). lu·
nl us 16, dec. 6.

Naiydorog. máre. Ii!, lun.
5. aug. l. és okt. 16. hete
hétfőjén.

Nagyccscd, február. április,
jnn.. aug., okt. és dec.
liónapok első keddjén.

Nagyfliged, (Hevcsrnegye),
febr. 12-ét megelőző hét·
főn, szept. első hétfőjén.

Nall'yhalás.z, (Szabolcsm.).
lan .• ápr., jul. és okt6ber
első péntekjén.

Nagyharsány. jan. 25, ápr.
12, Inn. 2•. és okt. 9-ike
előtti hélfőn.

Nagylrmánd, márc.. J6·
zsef, jun. Vitns és szcpt.
Szt. Mihály -nap bete hét·
főjén.

Nagykáll6, hnshagyó kedd
ntáni csütörtök, ápr. 2-1,
jnn. 27. szept. :19, nov.
3()·ika betében csütürtö·
kön.

Nagykanizsa, lannár és lu·
Iius h6napol, kivételével
minden hó első keddjéo.

Nngykóny1 (ToJnam.), ,\,I)r.
12. és okt. 9. hetében,
szerdán.

Nagykapornak. Jézus ne
venapja, Fehérvasárnap,
Szeutháromsúg vasúrnap
havi, B'oldogasszllny és
Mindszent ut. hétfőn.

Nngykáta. ja n. 25, április
24, szept. ll. hetében, va·

eúrnapján.
Nagykónyi, (Tolnamegre),

anll'. 15-ét magá ban fog·
la16 hét szerdai napjáu,
ha iinnep. ugya rákövet
kező csütörtökön klrak6·
és állalvásár.

Nagykőrös, március 5, ápr.
27, jun. 27, okt. 26. el.
vasárnap és hétf/ío, aug.
u tols6 hétfőjén és kedd·
lén.

Nagyl;lll'ii, (Szolllokmegye),
május 4. és okt. 2. hétfő

Jén.
Nagylcngyel, (Zalamegye).

május és szept. első

szerdájún. ha ünnep, ugy
a legköz. szerdán kirak 6·
és állat.úsár.

Nagyléta. (Biharm.), Jan.
lO, ápr. 19. és október
2-il;a h~tében, csiitürtök.

Nagylózs, husvét előtt két
héttel, Urnap előtt, Szt.
Istváo után, Lukúcs ut ..
karúcsony előtti hélíőkön.

Nagymaros, (Hontmegye).
március 19 József heté·
ben, jul. JaJ,ab hetében
szerdán. ol,l6ber Brigitta,
dee. Judith hetéhen. hét·
fön. csnk kirakóvásár.

Nagyol'oszl, (Nógrúdmegye),
márc. 19. helébeu, máju.
h6ban keresztj. héten.
ang. 6. hetén és dec. R.
hetében hétfőn és kedden.

Nagyp~esely, (ZaJomr!!rel.
máre. 19. hetében esÜ·



NJi,·i\IJ,·áIlY. (Sz:lho!csm.l.
lIlÚl'C. Jj, JUH. l~J. szept.
29, dre. 8. hrtéhcn csii·
!örWkün.

N~'lrae9lÍd, rnlÍreius 9. és
null'. 30. hel élJen kedden.

Nylrbátor, mnre. 2;', máj'u
~8, szcpt. 8, nov. 9. dec,
G. utún csiitür1Uk.

r-iylrhogdúny. mnreiue 12,
junins 2~. okt. 4. dec. G.
hetében, szerdún.

Nyíregyháza, Tamás helé·
hen, pünkösd elötti, szept.
8·ib és Luca hetébeu
l,éltűn és kedden, Mednru
hetében hétfűn JÓvúsúr.

Nylrlnl:"os. múj. 1. és jul.
~l. he.tében, szerdún.

Nylrmada, Vi ritg\'llsárnn p
ilL 6~crdlln, :.'tld. csiitöt,t.
Annn·nnp, Kisnsszonyn.
é. Andrits·nap !Jetébeu,
szerdán.

tiirtökiin ~s junins elsö
~siilijl'lüt.; éli.

I\al,\')'pil'lt, m"jlls 10. jlllins
.~;;, szcrie,mhel' ~9. betében
I;eddrn.

]'I;l1~·.l'r:"~(cs, febrn(,r 1.0. mú
-'jUq 2~1, nug. IG. DOY. l~l_

NlIl:yszakúcsl, februúr lD,
.'_"rr. I. nov. ll. Ha ünnep

\'ag-y szoro'bal'. a könil,.
k(iZll:lp.

NagyszékCl)', (Tolnalllc:::,ye).
Szt. György-na!, IJeléhen
·esi'ttört. és szept. múso
dik esiilörlükjéu kirakó·
és "\lntv"súr.

t\a~yvAzsony, (Veszprém·
lnpgy~), IIl\l'()c:l.t vasáru.,

. E7.cnlkcl'eszt felt.nIÍllás:\,
. jlln. 24·ét.. szent.kereszt

felmar.:. és karúcsony
lIarj,,! megelőző bétfőu

é,.; kel1lien.
Nemesd"d. (Somogyme~ye).

JI1:·lr~. 2~, Szenthúromsúg
Ili. I:e,lden. szept. 29. és ÓCEU. Jan. 18. máreiu.s 2i,
<lee. 21. előlti hétf6n. j,trl. 21. okt. 19. megelőző

NCllll'shet.és, hnsvét ntán! hélfőn.

[<edd. "Idozó csütörtök .Okány. (BIharrn.). május
eL szerdún. jnnius 28. és null'. harm. szerdlljlÍu

Nemesnép. (Zajamegye). lÍp· kirak6· és úllnt\·....súr.
rilis 24. sz.eptember 22. Olai!. (Vnsm.), febnl~r 4.

r-i~mess~nllorbbll. jan. 2.i, múj. 5, jun. 8. nov. 6. Ez-
máre. H. Időszerint nem tartják

Nemesvid, (Somogymegye), mOff.
jan. 2"2. múre. ~I, jnniu, Olnazllszka. ml\re. 19, llln.
l;. old. ~L Ha vasárnap, IG, szept. 2'2. nov. 30. he-
1.\ következő nnpon. téu~n. szerdún. Ha keresz·

Németboly, jan. 6, mr.reins tény vagy uldú ünnepre
25•. m,ljus Ili, jnlius 2'>. esik, az illető napot mr.~-

.·,:ep[. 8, !Jelében hétfőn elöző héten szerd!.n.
é., okt. 20. Ónod, minden hó eiső csti·

~'ÍH<lu, dec. 6. bnesuvú~úr. törlöklén,
Núgr::d, febr. lG, május lj. Ol'oshúZlI, «Bél<c!smogye),

jnl. 26. és nov, 19-ét me~. máre., junius. szept. és
elözil hétfiín. dec. hónapo]' második

Noszlop. (Vrszprémmegye). helénck c~iilört. Il11PJ II II

úpr'. S"ent Gyürgy és okt. ídlatvúsár, pénteken ki·
'J'crézia-nnpok hetében, rak6vúsár.
helrűn. OroszvAr. (Mosonm.). Szt.

!'íQY". (Zalamegye), Ger. Vida napjáu, Nem tart-
::el)'. Gyürgy. S:l1'\.;3 ilu!. júk.
,logasszony el. hélfőn, Ostllaaazonyra. (Vasmegye).
}\ng-yhnldogassz.. Mihúly juliu" lJ.
dőlti és kal'lÍcsony eiőlli Ozora, .1ézU5 nevennpJa nt.
ÍlMfÖn. nnr.Jhéten, Snrolta é3

l'iylirád. (VeszprGmmegye), 'l'crézla előtti hétfő és
'Jnáj. j.ét. és ol;t, 15-6t mil. kedd.
~:úbnn fogiaJ6 hét szerelni . öe~ijd, (Bél<';~m.), mártins

. napján állat, és klra.l:6- 10. és szept. 22. kirak6- és
vásár. 'lIatvisAr.

(hI8zen(pHel', ((\·nslll~~re).

febl', ~I In:JrC'. ~l, múju!
lS. jlln. 211. Bng. 1. no
\'::?mbcr ~.

örkény, (Peslm.l. Január
2:1-1'1 t és nul!'. ll·ét me(:·
c!(ízű hetflín l:irll;'-ó.· é.
úl!nlvástlr .

örtllns. (Stlmogymel:"ye),
szept. ~ kirak6vásár.

ösl, (\'eszprbmmegye). múr·
ci ns :l:" okt. 8. mel:'elllzl~

l,étWn.
GsHt, (Veszprémm.). Rugó·

n,pot ős Dén.!s·napot
n,n:;úhn fo!:'bló hét hét·
főjén.

Pacsa, llug. 18-ún és Alá·
lyás el. (fehrn" r) esii·
tiirHik. "prili. első. Szent
Idn cllltti és okt. u(olsó
csiilör!ök fillat ~ÚSúl'. dec.
I·éll. csiitÖl'liikűn.

Pálháza. (A ]'.-ToruBinegye).
mújus h okt6b. második
esiilörlökén.

I'M l. (Sopronmcl:ye), májU'
. n, slept. !.1.
P,\ka. (Zalarn.), Aprilis U.

ol'lóber 10.
{'aks, mldes ]r" jllllus 15.

szept. 21. és nov. 2;;·lkl
hel éhen iI é tr,>.

Pápa, Gy"rlyaszent. Bold .•
lISSZ., QyiimöicsoltÍl n.'
assz., Szc~(háromsúg \'fl4

8úrnnp, jui. Snr16s .B .•
nssz., ango Kngy BoJuo!:,-
fi3szony. Ft7.CPt. Kisnq!-:z.
~s dec. n.-nsszony fill.(,
iinnepe ntáni ke.ucl .és
s~erda, 'i1let \'. n l:ü .. ell,.
h~t kedJ és szcrdújún.

pnpateszér. (Veszprémm.l.
Ú 1)1'. 8·:\1 6~ sup!. l·ét
I;ü,'. esiilö~tököll.

Pápóe, (Vnsm.), fehl'. H,
és piinkiisl elölti h~lfön.

811g. 10. és okt6IJer 2(;.
eiő1li hétfőn.

Pilsztú. (H~\'osm.): felmiúr
IS-ét megelőző hétrőu' ~s

),;edd~n, Vlrúgvlls{(iiJ. ut,
kijl'clk. és jun. 29, l\I~l.:.

10. és lIce. ~~-ét m~~élőzli

hétfő éij kc'lJ kirakó· ".
úiln!vúsÍlr és nov.•· ..{ét
megelőző hétfán lil\ntyh.

Pate"•. (Somol:'ym.)•. IrIúro.
2n, m:>J. l~, 14n..21.; lés
"epl. li, ba vasáL vlloiY



tlnnepnap, ugy • kllvetk,
Mtköznapon.

Pátka. (Fejérm.), máj. Ill,
lul. 20. nov. IB. hetéIljk
csütörtöki napján.

Pécs, minden h6nap elsll
hétfőjén, ll1etve ha ezen
napok ünnopre esnek, a
követk. hétköznapon kl·
rak6- és állatvá.sár,

Pécsvárad. (Branyam.), Bá·
lint, ápr. Adalbert, junins
13, aug. Nagyboldogassz.
és okt, Lukács-nllP heté·
t>en bétrőn és kedden.

Pécel, május elsll hétfőjén.

szept. 2-ik hétföjén.
Pellérd, (Baranyam.), máre,

19, május első csütörtö·
kén. julius 25. hetében,
csüt., okt. 10.

Perkáta, máre. 12, aug. 29,
köv. hétfőn.

Pétervására, jan. 2., ha pén·
tek vagy szombatra esik,
utána val6 hétfőn és ked.
den, mújus Pongráo het.
szerda, csütörtök, szep·
tember Cyprián-nap 'V.

e!őző szerdán.
Pilis, (Pestrnegye), jan. S,

ápr. 5. jul. S. okt. S. el.
vasárnap.

PlIIsvörösvAr. (Pestm.), feb·
ruár 20-át és szept. B·át
követő hétfőn.

PIncehely, (Tol nam.), hus-
hagyó kedd, hamvazó
szerda, Szent György,
Urnap, Simon-Judás heté
ben kedden, szerdán.

Piszke, jul. 2, bucsuvásár.
Polgár, (SzabolCl8megye), ja·

nuár, márciu8 második
szerdáján, junius 14, szep·
tem ber 20. hetében. szer·
dán.

PolgárdI, (Fcjórm.), márcIus
19. és 8zept. 16. megeJllz<'l
hétfőn.

Porosz16. (Hevesm.), febrnár
9, jun. l, 8zept. 4, nov. 9.
hétfő, ll1etve az azokat
megel/\ző hétfll.

Pölllske, (Zalam.), julllla 25.
szept, l.

Putnok, (Gllmllrm.). Gyer
tyaszent. el.. husvét el.,
pünkösd el.. N.·Boldog·
asszony előtt ás Mlndszont
előtt héttön. karáCl80ny
ellltt hétt6n.

PUspökhatvan, (Pestm.). áp
rilis első s7.erdáján és
szeptember 15. köv. szer·
dán.

PüspökIadAny, márclua 19.
Jun. második csütörtök·
jén, szept. 29, nov. U-lk
betében, cslltörtöklln,

PUspökna\dasd. márei us L9,
aug. 20. szept. 29. hetében.
bétfőn.

Pnsztamérges, (Csongrádm.) ,
Szt, István napját kllvető

hétflln.

Rábacsanak, (SopronIDegye).
febr, és szept. második
keddjén.

Rábahidvég. Jézus neve ut.
bélfőn, nagyhéten, hét·
főn, jun. 8. hétf. és Szt.
Ferenc ut. hétflln.

Rácalmás, október lll-ét
megelőz6 hétfőn.

Rftckeve, Jon. 25. ápr. 17,
Jul. 15. és nov. 5-~t meg
előző vasárnap állat-o hét
tőn klmkóv&sár.

Ráckozár, (Baranyamegye),
márc. 12, máj. S. Jun. 2~,

okt, 20.
Rajka, (Mosonmegye), far

sang ntolsó hétfIljén,
nagycsüt., pünk. kedd,
Urszinevált. és Kálmán
nt. hétt., Tamás nupján.

Rakaca, (Borsodm.), május
második és lul. 3·ikl hét
t6n klrukó- és állatvnsár.

Rakamaz, ápr. Zá, augusz·
tus 2., nov. 2. hetébe esll
héttőn és ünnep csetén a
köv. napon.

-Rákóczifalva, (J.-N.-K.·Sz.·
m.), ápr. 29, okt. 27, ha
8zombat; ellenesetben ezen
napokat követő szombaton
klrak6. és 6.lIatvá·sár.

Recsk. (Hevesm.). !pr. 's
szept. 2-lk hétt. és kará
(lsany el. hétfőn klrakó
és állnIvásár.

Rélllell, (Zalflm.), március
26. és nov. 19.

Reiöly. máj. 16. M aug.
15. hetében, kedden.

Répceszemere, májuI 7.
szept. 14.

Répceszentgyllrll'Y, március
12, ápr. 24, pünkösd után!
kedden. október 26.

Rétkllzberenes, (Szabolesm.)
j ul. 2, dec. 18. (Nem
tartják.)

Rétság, (Nógrádm.). ápr.,
Julius és 8zept. e~6 bét·
föJén, ha Unnep. ugy a
következő hétköznupon ál·
lat- és kirak6váa!lr.

Ricse. (Zemp énm.). m6..'c.
25, jnn. 24. okt. -9. C:ec.
10, hetében, héU(ío.

Romhány. (N6grád-ll onIm.),
ápr. és nov. 10-ét IUSvetll
hétf6l napon, ha I1nnep.
ugy a kllvetkez6 hétklSz·
napon kirakó· N állat·
vásár.

Rum, (Vasm.), jan. 10, már·
cius 21. lun. 27, aug, 35,
okt. 15.

SaJ6szentpéter, (Borsodm.),
márc.. 12, ápr. 24. jun. 29,
szept. 29, dec. 6. hetében.
héttőo. Hónapos vásárok
febr., anll'. N okt. l~-ét

köv. hétflln.
Saj6várkony. ápril ts els6,

okt. első hétfőjén.

Sajtoskál. (Sopronm.). Lea·
taro el. csütörtök, to.
vábbá Szt. Iván. Szt. Gel·
Iért, Szt. Tamál het'ben,
csütörtökön.

Salgótarján, jannár. májua,
julius és okt. hónapok 8.
hétfőjén állatvásár. ked·
den kiru k6vásár.

Sárbogárd. ápr. 4. Jnn, U,
szept. 15. és nov. 19-1k
napja hetének hétfől'n.

Sári, (Pestm.), aug. 15.
Sarkad. ápr. 24, jun. 8, okt,

ID, dec. 21. el. héton cIÜ'
törtök és péntek, klrak6
és állatvásár.

Sárkerosztur. (Fejérmene),
május 13. é8 okt, 15-6t
megelőzll hétfőn.

Sárosd, (Fejérm.). mAJUB 1.
julius l. aug. 14. nov.
il-iKét magában togla16
hétfőkön, ba ez ünnep. a
következő napon.

Sárospatak, márc.. máJnl.
uug., okt. első szerdáján
és dec. 2-ik szerdáján. Ha
ünnep. ugy a következ5
szerdán.

SárHlcIW<. (Zn)nm.), HUIV.t
és Szent MártoD előtt ked·
den.



Somogysárd. Úldn7.Ó C." nI<iJ"
liiI. .előlti hélfőn, Sarlós
n.-as.1.ony, lTrszinc\':'IIt.
". Máté nnpj:in.

SGJr.ogyszJl. m(,re. I, m:ij.
10, "zcpl. 1:" llrs7.ineváll.
llt:ini hétfőn, nov. 19. .

Somogyszob. mÍlre. 2~, m:i).
2l. és szept. 24·ét mcgel.
szerd il n kirnkó· é~ ilIInt·
vásár.

l-ét mag,\!>nn "1glr,ló hét
I<etldl napj"n.

Somberek, (Onrun,ulll.). Ó"

rili:; (,s fil1g. 8·ik:·lt nln·
gúban foglr,Jó hct h,,' fíi
jl~n, ha iinnep. ugy a
ki;\'cll<. l,útl,ijznnprtn 1;\·
rnl';-{I- ~:; {dint "ús!Il',

Soml("1.őllll., \'es7.prémm.).
m"j_ I. és rll"-. I él m~g"

előzű SZ('I·t1"I~L

Somló"ílsÍlrlwly. m:jre. 3e·
ne.lel:. jlllin. ~lnrgit.

_7.Crt. Lambert é, I,ará·
esony hel"hpn hétfőn.

SGJJlo:(yhilklü;<:I. all~. 5. lll.
\'nsúrnnp.

Somogyjád, (f1omo:l'Y m.).
llI~rp. I·', jnn. I. (.< oU.
~).t hn iinnC'fl. nz el.L ):ii·
\'plí; héll:ö7.nall ldl'al,ó
és iillall':ls,'tJ·.

Somogyvár, április 18, okt.
l:'. Ba ünnep. a legköz.
bélkőznnp.

Sopron, múre. elsll héHIl·
jén, mÍl:ins clső lJéll'őjén,

allg. első Mlfő)én S7.t.
Erzsébet nap h~lébell,
hélföJJ OI'S'Z:lgOS ilIIut· és
ldrakó,·fLSJir. ll'ehr' 9 úpr .•
inn., jul., szept. és okt.
első héttójén orszálros
lúvúsCar.

SoroksAr. márc. ~. májlls
lj. anll'. 10, okI. ~1. heté
hen vnsÍll'nnp és hétfőn.

(Nem 1nrlják.)
Si.skut, Wej(,nJl.). Gergely.

Meurlrrl, Ul'szincvált. r,.
Erzséhet hplében kedtl és
szerdán.

Söjtör, m;\re. elsll esiilőr·

tök, májns m:ísodlk és
okt. lj. Dliint Mtf6n. ju.
Ilus 30. Hn iinnep,:R lelr'
!;ölp.lebbl bétkljznnp.

SáI'l'6tnd"orl, (Bihnrm~ll'ye)

mid. és ol.;:' rlsti sZ(,l'd:"t·
jún kirnl,ó ~s úllnll·ftsftr.

Sárvár, febr. és ft pr. el.íí
hétföj~n, Idul'z6e.iilül'tiil,
előUi MItön, jlllills első

h?trőjén, anz. 2. niulIi
hélfőn, szept. első 1,,:1 fő·

l"n, Simon ,Tud". nnpj,ín,
A ,JI'cn t hélfün. A felll'.,
iq,r., jul. és S7.Cpt. ,·á"í·
Tuk rJfSt3!lOS. rt tHbhi
kivi úllat· és kir:!k.í"ás:'·
rak.

Sásd, (P.arnnpm.l. ml,re. J.
máju. 7. ju!. 7, .lept. J.
?" oU. J. heléhen hétfőn.

l1.1 c nnpokl'q ünnep e"ik.
fl. 1'(:1.:ürclk{);,J) J.:i..i7I1npnn.

Sútoraljaujbl'ly, !ll'ollóui:l,
\'il·ílgvn~úrn.. jnlius ~ .•
.lrp!.. 2. és nO\'. i>. hel6·
hen f..~ I\Ol'r.~·sonyt meg·
,·Iűző h,:I"n hl,tfő és I,ed·
nClI. Hn n vá.úr napjórn
iinncp csil\, o \"tIS{II' rsli·
liil'lljl,í;n é. pélllrken tn\'·
Intik.

Sellye, (Ilnran,nm.l. m,\\'·
ciII' 4. múj. l, nng. 10.
okt. I:•. és .lee, n. eiül t i
hélfiin nllntvásúr. keduen
kirakóvásÍlr.

SenyelJúza, május és okt.
el"ő, aug. 8 ik, nov. és
rlee. utulsó vasárnap.

Sercgélyu. jannál' 29. heté
ben, fGke!e vasárnnp.
Apostolok osziás:\'nak he·
Iében 6. oU. 4-ét mag-í,
han foglaló héteu h~trön.

SIklós, m~rc. 19·ike hetéhen.
Szenthúroms. nlúni Nn~y

boluugassz<lny hetében,
nOv, 30. ueléb., mindig
hétfön.

Simontornya. J,:letnre, Ex·
audi és örangyal va·
sárna p és Imre bg. (OGv.
5.) napjánnk helében
keduen és szerd á n.

SIófok, ápr. 20, ango 21.
é~ oU. 19-ét TlIag(lbll fog·
lal6 bét szeruújún.

Solt, (Pestm.). Sára-napot
köv. ápr. 18. nó1<u~·napot

IDegel .. Mórlon-llnpot köv.
bétfőn IllIntvásár, kedden
kjrak6ví.~6r.

Soltvndk<ort, (Peslm.), Szt.
György napját é~ nov.

Somofrysámsoll.
mú\·(~. 1:2, fllIg.

jannúr 2,
f'~.

SükősJ. (Pe.lmelr,el. mit.
jns 10, eug. III. ~, dec.

J~. megelő7.ő péntel,er>.
Snmelr. biijtk,izepe nt. ked·

<len. áldozó eioiil. elötti
ked<len. S~l'lós Boldol:
asszony napji,n. nert:!lno.
Dőmölür é. Erzsébet 0,11"

jÁn.

Sültli. (Esztergornm.l, már·
cius 18, JUDin. lj, szept.
18. é~ <lee. J8. belében,
csiiti)rtnkün.

Szahndhldvé)l', (Sornog)'m.l.
m{Il'c. 10. jun. lS, Ang. 25.
és <lee. ID.

SznbadszlÍllás, máre. ~l, jll'
lill57. szept l7-t5t, nov.
lj·ikét megc!. ,·nsí.rnap.

Szabadszentkirály, (nnr:!-
n:l:arn.l. jnn. I:>-ikút rua·
gúbOll foglaló hét psii·
IjhlökjÍ'n. itltlozó esii ti.i r'·
tök elölli nar>, Szt. László
nnpjHIl, ltnr,'. Lj·(·t mtt ..

gilbnn fogllll6 lJét esi\tür·
töl:jén. Múté napj,'tu él
no\'. 2-ún.

S1.nkCR, fohr. 2~. juniuI 3,
szep:' 14, dec. 6_

Szakály, (Tolunrn.), ápr. 8.
és ol,t. It

Sznlkszentm:,rton. jon. 2·~.

máj. ln. jul. 20, old. 18.
SzalUosszel:. (Sznlrnárm.),

Piinküsd iinnepél ma/:,ú
ban foglaló hét keddHn
é§ l\:islJss7.onYDLlpjút mfl
gában foglaló hét kedd
jén, ha iinnep. llro:v II

küvetkező hélkiizn. lillat·
vfts:ír.

Szany. május 9, supt. 19.
Szarvas, (Gékésm.), febl'lll\r

2l, JUIl. 21, old. 19, dec.
21·ikét megelőző pénlek,
szombat, vas;Írnap és bét
főn.

Szúsnir. máre. 2:,. af tini
hélfö "s smpl. l:,.

SzécsénY. jan. 2\ múrellll
12, úpr. 24, jnll. I~, jlll.
opost. aszI., allg. 29, nnv.
2j·lke hetéhen h~tföo és
keduen.

Szel:cd, febr. 17, S7.t. Donút
betében, múju. 5, jnl. :il,
oH. 10. nov. no. hetébe'o
vasürnapt6l kezdve' vaslir.'
napig és mInden vIIsár
ellJtt pénteken és <1.om·
batoo sertésvÍlsnr.



Szrzbalom, (Bél<és01.l, feh·
1'0:'1' l'), Dll\jO~ 20, juli llR
21). szept. 2ű. II t. hétfőo

és kedden.
Szegvár, mÍlI'e. 10, máj os

19, nllll'. ln, noy. 19-II,ét
lllegelllzÖ szomhnt., vn,ór·
oap és bél1őn.

Székesfcbél'Vár, (Fejérfn.),
febru6r, ·le.pr., :illn., l~ll~ .•
okt. é~ tlee. lj, he/élJen
azerdún orszúgos úilnl. lis
Irirnkóvú,úr, a löbbi h(,·
lInpokb~n havi ,llInl"ú.
~úr. helit'{IQúl' s~('rlhín.

Szenna, (Somolrym.l, m;\·

jus :li, szepl. 14. Va,sür·
n'lp vogy I<cl'eszltlny lio·
ne.p eseléo n rúküyP( ke
ző hét kiLmnpoll.

Szekszárd, VirÍlgva;;úrnnp.
,lIuo%ó e~ütörtök, Snrlú;;
Boldoga"sz., ker. fell, és
r;rzsébet·nnp belébell h"t·
f.őn:

SZ8ndrG, jan. ~. mÍlrc. 2:"
:iug'. l. okt. 4. mc~elözij

hélfőlJ.

Szentantulfft, (?'olmn.', teh.
ro:'!r elsll betéllek, Antal·
Ilap belénck é8 nov, ut.
hetének szerdújún,

Szentbalii7.', (Somogy Ol.',
május lJ, l\uguszlus 30.

Szentbékkúln, (ZnlRme~ye',

Oy. B. ossz. ot. bélfő.

SzentdIenes, (floraoyam.),
jnn.1. Idrnkónlsúr, múrc.
JH, aug'. 10. iillnlvlls:ir is.
Ha iinnep. ugy a rllkü·
vetkező nap.

SZl'nlcn,lre, mÍlj.~. a Ilg'.

elsejo hetéhen, h,,1 főn és
Minils7.cnt ut. első hétfűll

ki ruklívllsÍl",

Szentl's. febr. 2, tipr. 24,
jlll. 22, szept. 21·ét meg·
elílz5 p"nlcken és szom·
haton, ha nzombatra csiki
ugy e7.en a napon és.
előző pénleken és· szom·
hnton, nov. 30-ún, I1n
,",omiJnl!'" esik 6s elilző

pélltl>ken. elleneselbell nl

ezt IL napot mcge,lllzíj
péntel,en és szombaton
kirak". é" lIllalvIisúr.

SZf!lltgál, (Vcszprémroegye),
úpr.. 8, jul. IG, szepl. l.
é. nov. 2j, betében, ked·
den.

Szenl/:,otthúl'(l, mú,'e .. jnn.,
s7.ept. .S deee 111 bcrhen.
Kúnlor,szcl'ua ul. hétfőII,

nn;:r.ycsiitilJ'liH" m{ljus l,
jUlill.:i Z"l, oktt>hcl' 18.

SzeJlt!r)·lirgyvlllgy. (Zalnm,)
rcbru:,r ln, ú!\l'i1is 12, jn·
nill8 ~, n IIg. 10. 01<1. 21.

Szenlliel'l\szt, (Eszlcz'goHl
(Jlp.g~rC)t \'j)'úlp·:\s:í.rn. el.
lJél!U:~k, május:':. szel1t.l·'. okt. 211.

Szenthl'eszt, (Zaia m.' má
jus :J, özcpt. ll.

Szclltllll'1nc, (Ba rnnya m.)
febr. II, szept.. 4. Ha íin·
nep. ::to rúk;i\~ctkczö hét
főn úpr. 12, junins 10.
ha iillnep. mr..gel. hélfőll.

S",enlluártonkáta. szejltem.
her )·ét me!:,clőzíl hélfőn.

Szentpéterúr, (Z.1:'" fil.)
1108\'ét előiti kNhll'n. jn
nins :1O és okt. 20, ha a
két IIt0bhi vas,"". vn-g-y
ünncpnnpr,). esi", n{!y n.

leg-l;üzc]ehl'i hMI;üznnpon
kil'nli.ó- és rílJUtv{lsf:r.

SZllpelk. múrl'. első bólW·
jéll, dee, hÚllnll Luea
nn'pia <'t. bétfő'l kirni<ó
\'úsltr ó. Kisasswn:vn~pjll

előili hétfiín iillnlv:lsúr.
Szc.-reneR, jnllll:'!' IG. ,·,pl'i·

lis 24, DUg. lG, nov, 2.

Szlgeüzentmlkló9. (Pesl·
lll.), úpr. 10, IlOV. 1;1.

Szigetvár. (Somogy Jn.l
jnn. ~.1, ~i[lr. 2.... JUTI. l:!,
ango ~, szept. 2a és nQV,
ln. JlCtében. hélfün.

Szlgct'fár, Zab m.' anll'.
Hj.

SzIhalom (Borsoll m.' Ol''''
jn~ 20, okt, 2<1. kü"elő bél
f(;n,

Szlksz<í, febr. 6, m,tl. l,
jnl. 22, szept. 8. uo\'. ll.
hetében, hétfőII.

Szllasbl\lbí,~. (V",~zprém·

m.), mitj. l, oU. no.
Sz/ll, (SoprolI m,) "Pl'. 24,

Bcrlalnn nap.iúll, ünnop
vngy szombat 'lSE"'téll nz
Ilt,inn!< kO"cl kcző hél fŐII,

l;Iinuszellt lit. hélfőn és
I,nrúcsony elötti esiitöl"
tüld.ll.

Szlr"k, (Xúgr,itl m,) tebr.
24. ulúni, múj. 1:>-16,

szept. 1l--9, eló!!1, nov.
2;•• nlit!ll hélfőJ1, kptldrn.

Szob, ja'lI. "Remete Pul, ap·
l'ilis I1Gne.Ci~n:lp, jl!Hin~

S~t. L:lszlú és úU. Szt.
Vendel elMti hétl'ölt.

Szolnolr, febr. 21, III "J 1111

l~, SZ{·p. 8, liO\', :i, mill

dig előlle vnlú 11l'tfűlJ.

Szolllajolll, (Somo~y m.)
ÚPI'. 27 es ol..:tóbcl' lj, i!.
lclv& ha ezen nupok vn·
B(tl~' .?:i iinl1epnnpl'a e:lcck.
ugy a k lh" C' ( k. lJt~fkü7.na·

pokou.
SzoQlbathely. husb. hd.-I

elölli hdd és szerda,
S70t Gyijrgy el. kcdd ,,~

szerda, Urnap elől ti ked,l
l:S szerua, jnI, ~.j·p.n, Kis-
nSS7.0ny cliitli kedd e.
szerda és A n[rrás-nap
cl. hedll és szerda, múJus
hn'rmadik ,,~ október első

I,e,ldjén "lhtdsÚI'.
Szüllós/,työrük, (Somogy 111.)

lO:'ll'C. ~I, rn:íj. lG, szept.
9, .el, t. IS.

Szűn)', nlll,·c 4, múj. 16,
julius 17 é. szept. 13.
nl"nl hétfőn.

Szöreg (TorOIlIÍl1 megyc)
rebr. 2·t, lípr. 20, jllliu.
l:,. >zepl. H, el611 i vu
súrnnp.

S1.IIIok, (Somogy m.l hns·
vét. pÜll~i;s<l t..'; l.ukftc".
nnn ,-Iól ti bétl'őn.

Tab, ÜPI'. ll, jUllius ~, 3tlg'.
l, szept. ~I.

Tabajd, febr. ~. má.i. 2t,
ango 30. nov. N-át rnn·g'.i·
bnn foglaló belek esli·
liirlijkjéu.

'l'úIJya, (Zemp\"n m.l jnn.
:?:?, úf.)l'. 4. jnn; 27, oldó
ber ln.

Tanuial. (Tolna ol.) tebr.•
IJlÚl'c';n9 e19íí és mú.ill~

l(:lnlor·nnp elölt, jalin.
Magclolntt elött, s:~epl.

Kitnt. cl., dec. li::'!nl. el.
I:euden.

TAplóbJcskl', fc br. 1, Ill;':j.

7, holében bélfün, of:!.
15, előlti hMWn.

TÚl'lúgylJrll'ye, roúreins 1.,
rnújlls 5, II II g'. :i1.

'l'aipló9zelt, ja n. J, "pr. l.i. okt. 1:•• bet. hétről na·
pokon és jnn. 29.



pünkllsd
é. Imro
kedd és

Táplószenfrllftrton. (Pest m.)
márc. 5 és o!<t. l.

Tapolca, (ZaJa m.) m~rc.,

máj, Ilug. és dec. első

szerdáján, ha Iinnep, UllY
a köv. csütörtökön.

Tarcal, febr. 3, március 10,
május 5, ..ug. ll, szept.
29, nov. 17, ut. hétfőn,

ünnep e'lCtén a mCll'e,lőző

hétfőn.

TarJlin, (Komárom m.) már
. cius 31, mlij. 10, aug. 4

és okt. 18-át magában
foglaló hét hétf<'ljén.

Tarpa, (Boreg m.) máro.
19, jun. ll, okt. 8.

Tass, (Pll'!ltm.), ápr. 24 és
nov. 4, állat. és klrak6
vásár.

Tata, husvét ut.,
ut., János fGjv.
nap hetébcn,
szerda.

Tatabánya, (Komárom m.)
márc., jan., SUlpt. és de
cember 15·ét kövGl6 hét
flln kirak6vasár; a többi
h6nn'pokban osak komá-
romm~gyelek rakodhat-
nak kl.

Tatárszenti3'llrgy, (Peatm.)
okt. 20. Vendel-nap orsz.
klrak6vá.sár Jell. bucsu
vásár.

Té~lás, (Hajdu m.) január
28, máju. ID, aug. 18,
okt. sg, hete csütörtBk.

Tét, május 18. ut. k5v. éa
okt. 81. mesel6z6 oeütör·
tökÖD.

Tengelic, (TolnameS)'e) ju
nlns 20,át é. okt.' 28·11t
magúban fogla.ló hetek
csütörtökjén, ha ünnep,
ngy a következő hétköz.
napon klrakó. " 'll.tvi
sár.

Tenl, (TOlD. m.) Apr. és
jun. elsO keddjén, okt.,
nov. második keddjén.

Tihany, (Zala. m.) ápr. 2·1.
és Jul. 24-6t k15vet6 ked·
den.

Tinnye, Jan. és máro ele6,
jun. 2-Ik, okt. 11184 hét·
főjén.

Tiszabercel, (Szaboloa m.)
febr, IG. Jun. t, aug.24,
okt, 15. hetében, WLer-
dAn. '

Tiszacsege. (Hajdu m.) ápr. Tolnanéme,lI, (Tolna m.)
I~, jul. I, szept. 20, nov. jun. 15 és oH. 22·Ál ma-
Jj el. bélfön. gában foglaló hét bét·

Tiszadob, jan. 1~, Apr. 17, fői napján állnt- és kl-
aug. 7, okt. ~'ét megelőző rakóvásár.
hétDn hétfőn. Tompa (B.-Bodrogm,l, mA-

Tiszaföldvár, (J.-N.-K.-Szol· jus IG, szept. 9 és okt.
nok m.) máro 24, jUn. 8, 28·át megelőz6 hélfőn.

aug. 29. okt. ll, mIndég ToponAr, ápr. 25. Szent·
vasárnap. báromsáll vasárn!l'pJa ut.

Tiszafüred, jan. f. ápr. 15, na·pon, aug. 25. Dovemher
aug. 4. okt. S. helébcn Il.
csütörlökön. 'l'ornnszentandrás, (Abaul·

TIszakarAd, '(Zemplén m.) Torna m." . Gy. boldog·
junius 24-ét és szeptem- nsszony napját" Fülöp
ber 8-át magában foglaló nfl'Pját. Egyed' napját.
hét szorda.1 Dapján kl- Dömötör napját megelőző
rak6. és á.natvásár. csütörtökön.

Tlszaklil·t, múj első vadr- TótszentmArton, (Zala m.)
n,ap és szept. 2{)·lkl bét- jul. 13, nov. ll.
ben vasúrnap. hétfő. Tótszerdahely, (Zala m.)

TIszalilk, febr. '14, máj. 15, máj. 80 és szept. U, hit
anll'. 21, szept. ~,nov. vasúrnap, ngy a követ.
27. hetében csiitörtökön. kez6 hétfőn.

TIszaluc, jaD. 5, ápr. 15, Tótvázsony (Veszprém m.)
Jul. 10, nov. O. jl1lfu~ 2-úl, nkt. 10·(;( ma-

Tiszanána, febr. 24-ét, má- gába foglaló bét szer·
3us l-ét, aug. 4-ét és ok· dúján,
t6ber 15-ét megelőző hét· Tököl. (Pest m.) május 1,
f6n. okt. 2, klnkó· és' iNTat.

TIszapalkonya, (Borsod m.) vásllr.
Nep. Szt Júnos és Dö· Törökkopp!DY,' márc.' 26,
mötllr·napok hetében hét- junlus 15, szept. 17, no-
f6n. vernber 26.

TlszapolgAr, (Szabolcs m.) Tilrllks'zentmlklós, jan. 10,
lásd Polgát.

TlszaroJr, (J ..N•.K •.Sz. m.) ápr. 17, julins 26, okl. 4.
máro. 10 és okt. 9, ha.' v8'llllrnapján.
vasár. v. ünnepnap, ngy Tura, (Pest m,) Virágva.
a kövctkező bétfőn kl. Bárnap, október második
rakó és dllatvásár. vllBárnapjll ntllnl hét főn.

TIszaszentimre, julius olső Turkeve. ápr. l, jnn. 20,
hétf6jén é8 nov. 19-6t szept. 20, dec. 6. megelőző

megelllz6 hétf6n. vasárnap. ha, e nl!'po~ va·
TiszatarJán, (Borsod m.) ,sá!nap esnek, ngy ezen

ápr. 5, jul. 30, szept. 10, a l'apon.
nov. 80-át megelőző bét- Türje, (Zala m.) febr. 24,
f6n. április 24, jul, '. 25, szept.

TlazuvArkony, szept. 8. 29. Ha ünnep, n~y e, lelt-
Tokaj, márc 24, jun. 23, ,közelebbi hétköznap.

jul. 22, szept, 22, okt. :n, Til k f
dec. 22. hetében, bétfőn, a ev'r, ebr, 2·1, Jun. 18,
ünnop eeetén & követk. j uli us 22.. azept. 8., meg·
hétl6n. {'lőz6 bétfőn.

Tolc'VII, Apr. 8, jnn. 29, UJfehért6. (SMlioleslb.), ja.
szept. 9, nov. ID, sertés- nu ár 28, JUD. 8; aug. 28
felbajtással. ünnep ese-' és, nov. 20,''''bet€úe'ti' 'csű.
tón a megel6ző hétfőn. tllrtökön. " ,

Tolna, május els6 hétfIljén, Ujkéoake; febr. 20,: mAl. HI,
JUD. 13, aug. 10, Mind- . jul. 31, DOV. 8',:'vaSArnap
lent utáb.! .1s6 hétfőll. ,. béif6n. ," .;



V2malomsok, (G~(Ir m.)
már~., jun., szept. Ile dec.
mú~oclllt szerdájlln.

UjPlllt, febr., múj., Jul. és
okt. I~-ét követő kell' D.

VJlzW, (Pe_t m.), mórt 8.
és jun 25-ike beteb~n

bét IG n klrakó· 65 állat·
vásAr.

Und, (Sopron m.) márr. 20,
máj. Il, )unlus 30, tzep·
lember 9.

Uszód, (Pest m.) szept. el·
sej ét megel. bétflln mar·
ha' "ll'.

(11111. 1I1árei us 4. ÓS ang,'
10·ét. megelőzó hétfőn.

VAc, hun eL. SarlO. B.
asszony. Gól ós Tamás
nup elólll lii\tfőn.

Vaja, (Sznbolcs m,) aug.
elsó hét'(jJ~n.

Vajszló, (Bnunya m.) már
clu8 Gcr~ely, jalllla' Snr
Jó'! Boldogasszony, okt.
Ferenc és dec. Luca nnp
hetébeu bétfőn.

Vii, (Fejér m.) febr. 20,
máj. 16, Il'ug 16, okt. 20,
bétfan óe fredden.

VámosmIlrola, jnlius 22 és
szept. 29. f'lóltl bétfOn
és kedden, ápr, 6. és dec.
l. ul. hélrön óllalvúSÍll'.

\' ú,,'ospérel, (Hajdu m.)
jnn. KúrolY, máj .. Zsig.
mund. aUg. LnJos. nov.
Katalin napját mu·g{,bun
foglal'> hét hétföjén.

"ürosIGd, febr. 13, szept.
lj. hetében Izerllün állat.·
vúsúr.

Várpalota, (Veszprém m.)
,;pr. 12, aug. ~. nov.lI.
deo. 13. hetében hétfőn.

Vá!ll\rosbéc, máj. 23. okl6
"ber 4.

"Álbclamlake, O~erlya8zen·

feiő' B. !lUz., Oy. oltO n.
:-&!lSZ••. Surló.. B. asszony,
N'agyb...ldolllluzony napo-
kat J,öv. DllPolcon. okt.
J"errnc, .. Kalll'lin, Lu~a

. DaIiÚia.
VAsár!lIlD~mény, hnllbagyó

kedrl ut, hétfőn, ápr.,
múj. els6 keddjén, bn

')iÍlnep, tilty a következI!
h~tkö7.tHlpon, lun. Ma·
dA"d·nap bet~bcn hétfön.

nllg. elsl! keddjén, ha
ünnep, ug~ a köv, hét·
uSlzon~) ut. bétfőn, okt.
els6 keddjén, ba ünnep,
ugy a küvetkező bétköz·
na pon, dec. Luca n3-p
betében hétfőn.

Valsurány, mÍlrclns 19, mA
Jus l, nnll. 12, október 26,
(Nllm tartják.)

Vllsszécseny. fehr. 16, sz~p·

tember 14. és nov. 22.
elIHt! cslilört é8 'un. 17.
Ha 8 ha·tárnap ünnep, a
következő napon, illeti-c
megelőzli esü!iirtökön.

VasllentinJbúJy, (Vn~ m.)
ápr. 24 és szept. 29, ha
valár. éJI ünnepnap. ngy
eZOn nnpokat I:övető hét·
köznapon klmk6- él úl·
(alvásár.

Vasvár, Jan. 27, m,'re. 1~,

mál 8, juniul 13, aug.
IQ szept. 29, novem ber 10.

Velence, (Fejér m.) máro.
27, au&,. 7, no'v. G,

Véménd, (Baranya m.)
márc. 27, julius 17 és
szept. 30.

\'ép, (VIl'll m.) 'nullár 2:',
fehér vusúrnap ut. hét.·
fGn, áld. csüt. el. szer·
dílll , Péter Pá! és 1&tváll
kir. el. napon és no ,em·
ber ~-én.

Vt'rc~cgybáza, (Pest m.)
múrclus első és 8'lCpt.
harmnrlik hétfőjén.

Verpelét., lan. 18, április
24. Jul. 27, ol,t. SI, bl\
nem hétfő. a megelőző

!létran.
\'(·rtezlle~a, (Fejér m.) jun.

10-"t. nov. 19-ét magúba
toglnló bét szerdújón.

Vése, (Somogy m.) múrc.
:., Dng, ~, okt. 30.

\'eszpr\\m, jnn. 6, fehl'. H.
múl'c, 12, Oergely, máj.
4., alIg. 10. szept. 21. he
Iében hétl'öo é$ nov. eJ~c5

hétWjén.

\'cszprémVllrsány, (Vesz-
prém m.) máju.& l5·ét él
aug. 25·6t mngúbll' fog·
laló hét keddi napján.

\'éJ~i6, tebruár, m{ll., aIIg.
é~ nov. elsó uapja bef.é.
ben szerdán.

VillAn", április 4. Jnl. 5,
szept. I. ol,t. 31, melrel
hétfiin tartja.

Vlloll'rlltl. (P~st m.) jnnius
2-l. sz.ept. S. ut. vasórn.

VInár, (Somo;;,y ru.) múrc.
26. ós szept. 5, ha liDnep.
vagy Vasúrnnp, ugy fi

következO hétköznapon ki·
rak6· 053 álJatvásár.

Vilrs, (Somogy m.) ápr. S.
k jul. 5, nliinkö\'etkezü
Mtrőn.

Zagyvlll'ék:is, (Pest m.) reh.
ruúr 9. JUD. lG, szeptem.
her IG.

Zagyvaróna, mInden hónap
].j-ét követő kedllen. Ha
ünnep, " kö,clk. kellllen.
(Nem tu·rljn.)

Zúl.:ány, junius 24.
Zala, (Somoll'Y m.) áprilii

5. mtij. 2.5, ango ~7t ol. tó·
ber 4.

ZalnaplÍtl, máre. 21. pl"n
kö",! el. szerd:in, örall'
gyalok ntnni nap, okt6
ber Bt

Zalabaksa, máj. 4. szep·
tember 14 és Snl'16s n.
asszony utúnl hélfűn.

Zalabér. Szt. Oel'g~ly cl.
és Merlúrcl el. szerll!\n,
NUllyl·olrlog::l!;szony utf,n,
adv. 2. vaSúrnup olúni
kedden.

Zala2l:crszeg, r.,br. 14, Vi
rágvns!irnap el6tli Szt
Uyörgy ut. hélről1, pilr.·
kösel nt. kellden, jul. 22.
szept. 9, okt. 28, DO\'. ::U.
dec. 28.

Zal:llrylimöl'ó. múj. ~;;, nov.
~ kirnkó ~ úll:!tvusúr.

Z:\lalö~II, jan. 10, (Ipr. !.
j UD. lj, rtl1~. 29, nov. ~.

Zalapntaka, (Zala m.) lipr.
H. okt. 10 kirakú- és ú>
lotvIisár.

Zall\llZánt6. pünkö~d ut.
Illés-nap ut. kedd.

ZnJaszf'ntbaIÍ\:l:~, naláz..,
Urnllp és 87.t Isll"únna·
pot követő hélí6n.

Zalll~zel1tlrrót, febr. B. mIII"
cins 12, hn5vH elő:!t

szerdán, ,un. 2t, jlJJill~

13, szept. l, !1')V. II és
k!l'l'ácsony ol. szerdán,



PIIoden fiftzdánök nélkülözhetetlen a legujabb kiadásu

ÖN zi

eemhcT 4.

Z~mba, {lprilis 18, jll!. ~~.

heteben s7.enlá!1, DÖll1ii~ör
hetobclJ szerd"n.

Zsámbék, febr. 4.ápr. 24.
jllu. 2-1. és ol,t. 28-át ma
gába'lI foglaló héten cs Il·
törlöl,öo.

Zsámbok, úpl'ilis l-ét, szep
tember 14-ikét megelőu'

hétfőn.

•

Zl\nka. (Zala m.l máj. ~9

old. harma-<.lik csiitörlii
kén, ha iinncpre esik. a
legközelebbI hétköznapon
kirak6- és állatvásár.

Závod, nagyhét ellHti pén·
teken.

Zebegény, május 15. és ol,·
t6ber 15.

Zirc. márc. 19. május I.
Julius 25, szept. 29, de-

ZalslIentldn, hasv~t el.
h6tflla '- aug. els6 bét·

. fllJ6n klrakó· M állat
vWr.

Zalallenllúzl6 (Zala m.)
ADUN DApot. János-napot
és Nall'7boldogassz. nap·
JU kllvetll ~rdán.

Zalavir, febr. 24, luJ. 8-át
követel I kere6lZt. ünnepre
nem elll kedden.

és köbtartalom mutató gömbölyü és szegletes fák r~szél'e IS. Ezen
könyv ugy az eladásnál. mint a bevá~árlá..~nál II legmegbízhatóbb szá
molási eszköz. ügyes és célszeru beosztásánál fog"va a legnehezebb szá
molást is gyorsan és pontosan megállapíthatja. 'l'al'talmaz azonkivül
oly köbtartalom kiszámitást is, melynek alapján könnyen kiszámit·
batjuk. boa a széna- vagy ~zalmakaz3.lban hány métermázsa van és
még egyéb kiszámitásokat. Ara ezen közhasznu és llélkülözhetctlt'n
ügyes könyvnek a pénz előzetes beküldése esetén kemény kötésben
1 pengő SO fillér, utánvéttel 2 pengő. Megrendelhető:

NóTÁS HETILAP kiadóhivatala. Budapest. VII., Garai·utca 2. szám.

Szcrelmcs szivc"
1aoií(Sildójo

a lea'Ujabb é8 a legjobban szer-
. 1resztett

SZ(f(llD-
I('(I(ZÓ

Sokan kiöntenék szivük bánatát,
csak nem tudják formába önteni,
ezen segit a Szerelmi Levelező,
melyben szebbnél szebb levél
minták foglaltatnak. Ezekután
bárki megirhatja szive' válasz
tottjának a magaérzéselt. vagy
le is máBolhatja azokat. Ez~n
tartalmas könyv ára. mely 180
levélmiutát tartalmaz. a pénz
előzetes beküldése mellett 1 P
50 fillér. Utánvéttel 2.- pengő.

Megrendelési cim:
NóTÁS HETILAP

kiadóhivatala
Budapest, VII., Garai~utca 2. sz.

~eéludhil.jil jÖVŐjtt
ha megrenGeli a legujahb ki

adásn

(f! tomi
nél~U

éi s önUJct
Az összes álommegfejtések t!.~
magyarázatokon kivül tartalo
mazza még a babonák kátéját,
az ujszülöttek csizióját, a "zeren
csés és szerencsétlen napokat, az
5 nagy hires csodakabalát, mely
nek segitségével megtudbat.jfl
jövőjét, a tenyér· és kézjósIást,
a kártyavetés művészetét, végül
a planéták hatását az emberi
életre és az időjárásra. Ezen tar
talmas és tannlságos nagy könyv
ára a pénz előre való küldéséuél

2 pengő.

Utánvételes szálli tásnál 2 pengő
50 fillér.

Megrendelé:,i eim:
NóTAS HETILAP

ldadóhivatala
Budapest, VII., Garai·utca 2 sz.

Felelős szerkesztő: Dr, Ro,ács Dénes.

R"val Irod"lml Intézet Nyomdája, Bt](lnpest. :K'yollitlaig>zgató' J.lu?e\' H.
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