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Előszó.
A gazdatiszti kar tagja,i és, a mezőgazdasá$ élettet

kapesolatban levő vílllalato,k régóta süigetik egy pon:
tos ga,zdatiszti címtírr rnegjelentetését. A }íagar Gaz-
datisztek Országos, Egyesületének mai vezetöJége már
első megl-álasztásal idején, 1934-ben kilátásba háyezte
a gazdatisztekriil való kataszter összgállítását, mert
iiérezte atr,nak nélliiilözhetetlgrr sziikségosségét. Ilogy
mégis csak most szánta rá magát a Címtar t<iaaásáiá,
a;rinák oka'az, ho,gy lrivatalos aclatgyüjtések a koráb'bi
évekberr nern állottak rendelkelzésre. Tisztában voltrrrrrli
azzai, hogy egyesületi, nem kötelező adatgyüjtés ered_
rné1Yas' nem' lehet, mert számos olyan gazáatiszt és
uradalo'm lesz, amely nem tesz eleget a kérelemn,ek'.
npm kiizli az atdatokat s így a Címtár hiányos marad.
Meg kellett várnunk teháí a hivatalos adátgyüjtések
megejtését. Ez eiső esetbcrr 1937_ben következett be,
amikor az 1936. évi XXXVI. t.-c.-vel kapcsolatban az
országos }\{ezőgazclasági Biztosító Intézet a községi
előljáróságok és gazdasági felügyelőségek közbenjöt-
tével összeírta a hazai gazdatiszteket, erdőtiszteket,
egyesületi tisztviselőket, szóval mindazokat, akik, a
gazdatiszti nyugdíjtörr'ény értelmében biztosításra kö-
telezettek. De a törvény jelentkezésre szólította fel
azokat a gaizdatiszteket is, akili a házi nyugdíjbiztosÍ-
tásban a várakozási időt már megszorezté'h u isv rnen_
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tesüInek az oMBI_ban vall bietosítás alól. FelkéÍ.é-

.nnt.u az OMBI a_b_c_bo szedte 6 nyilvántartott gae_

á'it'i.r.*t, feltüntette & kívánt adatokat' két na6y

csoportra biztosítotüakra és mentesítettekre

*í"", teraoreozú kiitörÉuó adatgyüjtése seerínt a

l*"á"íi'"teket." Első feladatunk tehát az volt' hogy c

két csoportot *gy;iúiik, 1ivel anrrak semmi $yakor-
r"ti :a.i"'tősége"riem lett volna, hogy kétféle fajba gae-

datiszteket tíintl-stink fel, sőt az 
-e-gyerres,en. a Címtár

ffi;;;;;'""n rovására ment vo}na. Ezze| azonban

még nem *rog.aii"r **s' A mezőgaadasági kamanai

választfuokkal-íapcsoutüan - rgág-nan * a föld'

rnűvelésügyi minisztérium szintén etrerrrlelt' egy vár-

megyénkenti oss"ei'xt, amelj'et -. jtirye1vtratÓságok

Gl;i.t il.kJ;'aá"ryei 
-összeírásokat szinteru be-

szereztiik. Há;;; _"i' t'íó murrkával jtrtottunk el a

Címtár r.iaaa"aiI. toűn Bint 6 hónapig folyt az oMBtr

kétíranyú .r"i*Lo t"laqs9 z'ász' amelyneb egyesítése

után a xamaÁi névsorra] és egy9siiLletiink -tagnévsorá'-
val vetettiik egybe aa anyagot'Í'legg n'qy oyzeí1(3nalt

,őiiiiaieual"íé';űtt et'.teiút a Áqi Címtúr. Közben

figyelembea"u"tt-"*"iacímváItozfuokatis,g'nia.
tegjobban, meguehezítette. a munkát' IIogy ez milyen

hosszantarto, TÁerYes' idegölö munk'a' arzt csak 2g'

tudja, aki fogtalkoz9t} P{ ilyesTi _ 
összeállításával'

Nasy ttirelem'es szívls kitartás kell hozzá' És sajnos

aimunkaközbenmegkellktizdeniay,z'alaleharr'goló
érzéssel i., nífr- " cí*t'' a regjobp igye'k'-ezet mellett

sem lesz totá?ies. A Címta'-ile1'ites iiegháLátlanabb

munka. , ,?, ' i I

Bármerrnyire is szokatlan' a Címtár szerkesatö_

sége t"pt"r.IÉo- tiszirrteségeei bevallja, hosy lrem

tartja, mert ;; ü*n'tj'-"" Cí-tárt hiánytalannak és

tökéletesnek. I"-"io.oott',xuoi kitúnik, ho gy nagy telki_
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isrneretes9éggel nésy eÍmamyagot vet€ítttink egyb,eo mert
tudtuk, ho$y mindegyik tartalmae olyan,- qeveket,
amelyek a másikban neln szerepeln,ek, aZ, időközi vát'
toaásoka{ azonban kápüelenek vo}tun,k teljes számbanr
megállapítani. Áz o}íBI évi jelenÍéséből furljtrk, hogy
a tavalyi évben 500 gaedatisz,t váLí'oetaÍüa hetyét", vasy
hagyta eI állásat. E; a körtilmány okazza 

',r 

"nir*poí.
toü<at. Etzel a tömqes állfuváItozüarHssal tépést taÍ-
tani lehetetler:i vo!t. Nyugodt lelhii.smerettelr-elmonrd-

!1tjuk' hosy időt, faradságot ér an-vagi á]dozaú+t R€m
kÍmélve, minden emberit elköíettíink-az adatolr hite-
Ies.s@e érdekében' Eg5más után küldöttíik ki eím"
nyomozó tudakozódásun&e't uradatnakbaz, $azdatisz-
fe!rhe1' községi előljaróságokboz' Ligyan{gy a biányző
adatokról is rengeteg levelezést foty-tatfunk, de hiáüa"
közönyös emberek mindig voltak és lesienek.'hzza! is
számoltunk, hogv g.o,kan a nryo'nntatványokaú eldo'bják.
Yzéfi rendes postai lwelezőlapokkal, sfít a végén már
ajánlott levele'kkel is dol$ozhrnk, de sok esetben
nrinclhiába. Kérjük tehát a Címtár fo,rgartóit, hogy az
előforduló hillák'aú ne a szerkesztőség felüIetexiógének,
hanem a fentieknek tudják be.

A Címtár az okleveles és nemokleveles gazdatisz-
tek aclatait eq}.aránt magába foglaljai l{indenkiét, aki
az 1900. évi ,{XVII. t.-c 1. 'S-a értelnrében gazdatiszt,
illetőleg az OMBI biztosítás révén gazdatisztnek mi-
nősüI. Nem csupán a közkeletű értelemben vett gazda_
tisztek adatait tartalmazza a Címtár, hanrem az erdő-
üiszteket, gazdasagi,' vasy eE;yesületi alkalmaizásban'
levő oktr. lrertészeket s tisztviselőkét 'is.

A legcéIszerűbbnek és legáttekinthetőbbnelr a
varmegyei elo.satást tartcttuk. Az első resz, a tulajdon-
{óppemí oÍmtár' ü wz,údiszt .IWrét, srül$fl.gi &rét'
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hiurlltati rüngiát, iskolai uégzettségét és a imunkaadó
uradalom, t)Clgg tntézméntg neuét jetoli meg. MegÍalál:.
hatók itt a uármeggei gazdasdgi eggesüIetek tí.szt'uise-
lői, a Ggtim'öIesteimelők orszd'gos- 

-Eggestilet'ének 
okl.

kertész intézői, a Szaraasmarhatengésztő Ewestiletek
tisztuiselői (tejellenőrök), az álIdsÁéIküIí éá'a nwuE-
dijas gazduttsztek is. Az utóbbi lrét esoportból csak
ázak, akÍk egyesületi tagok., Vaüamennyi adatot saj:nios
számos egyénnréI.Rem üalálurrk mog. Á' hölgyekné'l ucl-
variasságból aJ sriiletési é\' jelzés#t meltőztük. Az
nradalom n€ve az esetek tekintélyes részében. an állás-
nelkülieknél és a nyu$díjraisoknál lriányzik. Á nem
okleíeles gazdatiszteknél a hivatali ralrgot soü< esetben
tinkényesen' megváltortattuk.,;Se'gÉdtiszt" helyett : l $}á_
kotrnokot",,,ellenőlo,,,feliigyelíí" heIyett,,gazdatisz-
tet",,,iltttéz,ő" he'lyetü ;,kezelötiszI"-et tiintettünk fel,
mive'l nem akairtuk kiten:nri azokat a kantársainkat,
akikn,ek a védett cím ne,rn jár, antralr' hogy cimbito'r-
lásért esetleg feljelenitést tegyenek ellerrük.

Többféle szempontbó,l s,zükége'sne'li tartottuli a
nagyobb u'r,adalmak csoportonkénti feltüntetósét is.
A gazdasági akadémia és $azdasági tanároli nemcsali
az&t soroltattak be a Címtárba, mert tagjaink, hanem
azétt is, mert úgy gonrdoltuk, hogy ezze], hasznors, szo]-
gálatot tesaünk. Helyes lett volnal a mezőgazdasági ér_
telmiségnek még egyélr csoportjait is felsorakoztir[ni.
ez az;cyttban' már na$yon nregnovelte volna a Cíurtíu'
terjedelmét és gyenrgítette t'olna gazdatiszti jellegét.
Az agráritrtelligenciáról majd külön szándéko,zttnil
címtárat kiadni.

Az uto'lsó gazdatis'zti címtár 1932_ben, tehát 10
évvel eze'|i5tt jelent meg x{egag n{eitner Káro'l! mez,ő-
g*adasági k'anrarai titkái' jelenleg; országgytílesi }ép
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viselő s'zerkesztéséberrl Debrecenben. Ez a munka út-
!örő váIlarlkozás volt, ma már azonban kevés fo'rogkőzkézen belőle, adatai pedig az azóta bekövet} ezett
Pgy elto'lódások miatt _ etJvultak. Ez a Címtár kü_
lönrberl f*:pp csak aa okleveles gazdatisztek címjeg5r_
zé.két foglalta magába.

hosy szÍveskedjenek a hibáké'rt ehezesseí lenni ésmegróvás helyett' g;zokart jő szíwel tudomásunkra
hozrri.
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ÁBAÍJ-ToBFíA vÁBilÍEcffi.

A'PJOK IsTvÁN (1883), ispán; (gazd- tanfolyao), Abaujkér'
(Hal-mos Testvfuek bérgazdasága).

BÁcsA JÁNos (1886), ispán, (földmíves iskotra), Abaujdcvc€€er

up.: Forróencs. (Dr. Nyulászi János g.).

BEN0SIK IsTvÁN (1882), gaadatisz-t, (gazd. szakiskola), Aba_

ujkór, Jostótanya'
BEI1KES IGNÁg (t877), intézó, (gazd. aliadémia), 'folrraszelrt_

andrás up.: Bodvaszilas. (Br. Soly-mossy Árpád)'
Bo!(oR L^szLl (19s1)' ispán, inrezőgazdasági és szeszgyár_

vezetői tanfol-vam), Áhar:jszina. (lzv. Moskovlts Gyulá:ré

uradalma).
BUCHALIA E'RNÓ (1-s92), főerdőrnérnök. (erdészeti főisi<ola),

Fíizérkomlós. (Dr. gl'. Iiáro}3;i István hitb' uraci').

csATHÓ ANDRÁS (1912) , gazdatiszt, (mezőgazd. szakiskola),

Hidvégardó. Antalmajor. (Br. Soiynrossy Árpád urad')'

CSEI.{GÖDY GYULA ('1911), közpolrti inléző, (gazd. akadérnial,
Jászóvár. (Jászóvári Prépostság).

CsoNKÁ isTvÁN (190s), gazdatiszt, íföldrnűves iskola}, An-

talmajor.
csoPoTI sÁ:iDoR i190Ei.. sazdatiszt. í\iI. gimn.}. Iászóváy-

alja up.: Jászó' l.Iá-szóvái PréLlostsáqr'

Szabó szálloda
Budapest, rV., E$Íetem'ute ?. sz.

A vóros középpoItjában-
Sáp tisáa szobák ! Mérs€kelt arak !

IH
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czIHA| GÁBOR (1920) ispán, (mezögazd. szakishola), Pere up.:
Gibárt. (Szinnyei Merse Ödon).

nÉRF'ÖLDI ÁNTAL (1906), erdőmérnök, (erdészeti .főiskola),
Kemencepatak up.: S.ujhely. (Dr. gr. Károlyi István)..

DoBozY IsTvÁN (1905) , intéző (kertészeti lanintézal}, Ábauj-
szántó. (Gyíimölcstermelők orsz. Szöv.).

EIMÁNN DEzsl ('1891) , szárntartó, Hemádv'ecse. (Setriffer
Ármin.)

- ÉRTÉKES JsTvÁN (19m), ispán, (mezőgazd. szakiskola), Giinc-
ruszka. {Báji Patay Sándor)

FÁITÍI ÁGosToN (1884), jószágkormányzó, pre'nontrei kano-

, nok, (teológia, középisk. tanári oklevél) , Jászóvár. (Jágz-
óvári Prépostság).

FÁnKAs ÁNTAL (1899), ispán, (föletyníve,s isko}a), Abaujszina.
FAZEKAS JÓzsEF (1902), gazdatiszto (gazd. akadémia), KasEa,

Zarándok-u. 23.
FoDoR LAJos (1880) , gazdatiszt (vI. g'mn.), Hidvé3ardö, Ka

talinmajor. (őrgróf Pallavichini Jránosné).

FoDoB sÁNDon (1894), főerdőtanácsos, főerd6mérnök, (erdé-
szeti főiskola), Telkibánya' (Gr. Károlyi Imre urad.).

GÖNCZY IsTvÁN (1899) , intéző, (gazd. akadémia), Vilmány.
(Báji Patay Sándor).

GöNczY ]\íIKLIS í1900), ispán [gyakorlati gazda)' onga-Uj-
falu. (Munk Károly).

GÖSSWEIN LAJos (l887), erdőtanácsos, (erdészeti főiskola),
PáIháza up.: Sátoraljaujhely (Dr. gr. Károlyi István).

I{ALMos ISTVÁN (1893) , inLézö, (gazcl. akadémia), Kendipta
up.: Hornorogd. (Jászővtni Prépostság).

HÁNKÓ JÁNos (1914)' alerclész, (alerdész szakiskola), Rutlnok.
Jásző.

HLILESCH KÁROLY (1908), s. erdőmérnök, (műegyetem), Fü_
zér. (Dr. gr. Károlyi István).
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I.IonKo lsrvÁx (1908l, ispán. ;rryezőgazó. szakiskola), Hldas-
németi.

KÁRÁ'rsoNYI E. 6_iE$LY '189.3'. urad- i:rlézö- r5azd. akad'),

Fáj up.: Szemcre.

KIRÁL'1-BIRg I5T}'ÁN dr. '16sé,. okJ- gaz.iaiisl Boldogkő-
váralja. {Gr. Zicb-v-}Íeskó Jakab lÉrlett-

KÍSs BENJÁ}íIN i1883;' ispárr. iföicnrír'as ;skola,. }Iidas_

németi. (Dobozy' Istvá:r;

KovÁCsIK REzso {igg_cl, ispáil- ;fÖ.idmÍres iskolai' Felsöméra.
(ny. Yitéz Árpád)

K6LTAY JÓZ5EF (!'9o6i, intézó, r5aed. e}<-*déEi"r' \ovajid_
- rány. (Jászór'ári Prépostságl"

ifj. KRIzsÁIY Á}-DRÁs í1g05i, gazdatiszt' taezőgazd.- szakis-

kola), Nagyida. (Dr. Schell Péterj.

KuLCZICKY KÁJETÁN (1902), gazdatiszt, (föidmíves iskola)'
Hajnatoi-puszta. (Fáy László).

KvPEcZ F'ERENO (19'19), ispán, (gazd. isk'), Nagyida 18ó

ifj. LÉNÁRT ÁKos kakasfalvi (1909), főlntéző, (gazd. aka'
clémia), Somodi. (Rozsrryói Püskökség).

MESTER ÁRPÁD intézö, Novajidrány. (.Iászóvári Prépostság).

:gÁGY ISTvÁ),i (1917i, gazriaiiszt, ír*ezögazd. szakiskola), Na8Y-

bánbeg1'es, }íolnár-ten-{a. (\ag:- József bérleti'

NAGY zoLTÁN l1921t" g1'airornok, lgazd. középiskoial, Kendi_

puszta up.: Homro3d. rJászórári Prépcstsági'

. }iEMECz JÓZSEF t1sg7l. erdész, rercészeti szakisk.l, Álsó"
' kéked. {kellemesi líelczer L.''.

NÉMET}I ÁNTÁL {1913'r. funtézö. ígazd. akad'émia), Kassa E '2'
Postafiók- {Hegr' vidéhi Zöldrnezö sz.i.

NovoTNY MLINARCSIK DEZSÖ {1907i, főerdész, (erdészeti

főiskota), Sense. (Dr. 5r. Semsey László).
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sNczAY tÁszy'a (1886), ftí*rd{ítanáesos, {crt,a*rt Íőü*oÜei"
Fiizerradvány.

Önosz!,ÁN DEzsl (1sg8)' ispán, (Tya,LorÍati 6ardatiwt}, u!6
(Altnann Sándor).

oRoszLÁN sÁNDoR (1894), gaedatiszt, (rv. polgJ, Eiltyicb.,
Krajetu-pta" -{Berger Miksa)

osvÁTTI MIIIÁLY (1896), erclő:nérnök, ierdészetí főirketai,
PőIbáza.

révhammari PAP sÁNDoR (,1882), főerdőmérnök, (erdészcti
főiskola), Telkibánya. (Csajka E. és T'sai).

PÉcsI ÁI{TAL (1891)o ispán, (gyakorlati gazdatlszt), t,ittavaa_
jor, onga. (Özv. Bárezayné).

HÁUCHMANN SÁMUEL (1886), ispán, (6 etomi), Hcnrád3cesc
up.: Hernádcsány. (GIück Lajos és fiai).

IlEcHoRvoszKY ÁRPÁD (1893), gazdatiszt, Homrogd. (H.
Liehtstein László).

Rt]zITs GI'IJLÁ (1884), főerdész' Fony. (Gr. Károlyi ImreJ.
SCHNAREI HUGÓ (18s8), intéző, Tornyosnémeti. (Grünstein

Ödon)

SCHUBERT MIKSA (1904), segédtiszt, {gazd. iskola)' Kassa-
mindszr,nt, Hernádcsány. (Kicsmény Dániet gazdasága).

SCHUDICH NÁNDOR (1887), erdő_tanácsos, (erdészeti főiskola}.
' Füzér rrp.: Füzérkomlós. (Gr. Károlyi István urad.).

SPE'IT ERNÓ (i914) , gazr}. gyal<ornok, (gazd. akadémial, No_

,vajidrány. (Jászóvári Prépostság).

SZEPESI JÓZSEF (1913), gazclatiszt, (gazd. szakiskola), Als'ó'
céce up.: Vizsoly.

SzÁLMÁsI ELEK {,18?1), ispán (4 középiskola}, Kisbozsva up..
pálhráza.. (Örv. _gr. t6nyay M'.-né}.
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rÁBÁn BEL.I üfitffi]Ú i.ntézó, {mezőgazd. egyetem), Abaujsze_
IIleIt- Ü"g". p*x|*y1ghini urad.).

TOLDI Jc}zsEF 1En{;. gazd. íy-akornok, {mezőgazd' szakis-
kola1, Eom_ruaEd. .Eonnán;- L.,1.

I'fu'LUER r*oRBE&T 19Ü5 . k*cznár. igazd' akadémia), Giinc_
rusztn.

t'Ass IsTvÁN r t9Lr]', er*.i*lsz." erdé.:et! iőiski''la; ' .íászÓvár-
alja uo.: Jászo. iJás.eorári Fróposi;á3 .

YELE}íI Á}:DRÁS i18&3:, slámtsrtó_ iöitimíves i.skoia;, Sza'
laszend up.: Felsóméra

WEICHINGER JÁNOS i19ü6l. intézö' '5i:1e.1' l*kaeiinriai. -{szaló.r {Nagyváradi Káptalan.1.

zÁvoDszEY PÁL il9+3;, ispirr. imezögazd' szakiskolaj' He-
ténypuszta up.: Jáseó. iJászóvári Prépostság).

GYÜnnor,CsrÁt
Bózsát
Díszfflt,
Díszcserjét
Díszfenyőú*Eveiő rirágot
Gyökeres szőiőYesszőt
Canna és Dahlia 5lr_nót stb'
bárm.ilyen nenny:ségben szallít

nEilTÁftY J0t$tF faisltolilia cEü LÉD

Bud&p esti iro d a : YL, _{n61'ássy-át 56.

oktetó Basy éirjesyz;ék ingyen.



BABá'NYA VÁE}IEGYE.

A,ITONYI JoZsEF' (1901)' számv. tisztv., (gimn. érettségi), F'ő-
herceglak. (Albrecht kir. hg. urad.).

ANTAL DoMoNKos (1877.) in{eza (gazd akadémia) Szente_
_ gát, up.: Dencsháza. (br. Biedermann Imre).
ÁDÁi\'l GYoIIGY (ts72), nY. feiügyelő, igazd. akadémia1, Péc.s.' (pécsi székeskápt. urad.).
BÁhIK II{RE ('1895), Íspán, (4 középisk.), Erdőföidpuszta ,up.:Somberek. (Sauslia nővérek gazd.).
BÁLINT FERENC (186s), Brdőtanácsos,

Pécs. (Pécsi Paptrevelő trntézet).
tsERENc JÓZSEF (1899) , számvezető, (ginrn. éretts.), }.Íagyar_

boly. (Atbrecht kir. hg. urad.)
BARANYAI JÓzsEF (t913), állattenyésztési ellenőr,

szakiskola), Pécsváracl, Szekszárdi_út 19.

(erdészeti főiskola),

(mezőgazd.

vitéz BIBOR MÁTYÁS (1881), urad. pénztáros, (jogakadémia,
áll. vizsga), Pécs. (Pécsi Piispöki Urad.)

BELLE LÁ,SZLO tplepfelügyelő, (gazcl. akadémia), il{agyarboly.
(Gróf Draskovich Iván gazdasága)

BICzo' REZSŐ (1896), erdőmérnök, (erclészeti főisk.), Izabella-
ftitd. (Albrecht kir. hg. urad.).

Szobó szóllodo
Builapest, IV., Egyetom-utea ?. sz.
A város középpontjában.
Szep tiszta szobák! Mérsékelt arak!
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BlBl Á.RPÁD {.l8*2i, inÍí'ű' tF'd_ *-lrinli. Daróczyhalmapta;
l-epalo' lPÉGst ÍetiPt. mzd_,1_

BÜtrOB ÁspÁD 11tÜÜflfl. Írflűffinö' tEilü _L-décrirrn Dlrnei up.:
Bsffit'n- r(ilJBhrtr.{nl eA f:. 

-ail-üm[xlisl ű,Ám$ {üilflry" iryfub trillrL értürÉ3*' Zobát'p',sz1g,
m'on*r**.!L 1{$run mr1l. Ur-.t-

M'il]lsMYf,tilFEÍllE: {nÍn&[ 'trElr!. Ll*rEi m-a rl.déBnrr, Gusz_
ffi- {ffe- mrnrllm s'l!'&bé m]rdil_

ürurüjnm frf,ümxn fuí'fit {lr't _krdÉani-'l" !f,ohácq Áp_
pqyi=r. {,,

cs{lilIE]s l 'f'SzIÓ [rs7}' inüff" ffiF-d. **cmial, Fui:y-
nefrrr qr: lTllány- [E$ Mgrrcmnorc Nánrlor urad.t.

DmcstrniTl ÍlÉzÁ *lgíE}' intÉs4 {gn'd_ ated&r';'i' Keskeny-
crdő ury-: I".rs&ó. {,lJhrcchl Lir- b8. urad_i.

nn DBIEse fulJos tlffiry' intÉső' {te'd_ etedÉmial, Gadány_
tcregacr' ry-: ffircröny- iKollár Ferenc garn.1.

DIffieEüET $:l[i]tftn (rgffi}' iuté'ö, {gazd. akadémia), F.rj_

arcrföü4 *rlr: Eercegszőltős. {Albrecht kir. hg. urad.)"
FnTrtRr}T sÁ!{DoR (1879i, j. felügyelö, (gazd. akadémia).

Föherceg!át_ (Albrecht kir. Irg. urad.).
FE"EDI DEzso {"1889)' számtartó, (keresk. érettségi), Bükkösd.

{"le$ensuky gazdaság)

rÜLDTÁnY NÁr-DoR i1887) , intéző, (gazd'. akadémia), Ida-
mejor- liénetboly. tPécsi Püspöki Urad.).

G'r"ÁL PÁL ilüE71" kulcsár" Üszög. íÜszögi Grósz Jenőné uta_
d$n{-

GÁs'PÁn vll*il[os í{lfrLli}' crdeszeti tr4rnY€zetó, {erd. szakisk.),
sc$yB (fr- Dmrrkoriíü IníD gezd'&sí$1.

EÁI}f'I JÁxÁ.B tt888}' *uimrgaeffi, 1mezögazd. szakiskola),
L(ob{* {Jlerctfu tir- b€- uad_t-

rftÍ Lqu FlEnEBüc {lry' tcrt. intéEő' tkert"*zeti atadi, Pécs,
L lgPitr'Ija.Ú_ & {€yoE Banrnyavármegyei Egyes.).

aA!{Ár ÁL{I}ÁB {19íDq' adőtel't terdészeti főiskolai, Kárász.
íPffi PEsPö&i Ürrd-'.
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HERÉNYI JENŐ {1905), gazdatiszt, (gazd. akadémia), Pécs,
Anna-u. 20.

HERMÁNN ERNÖ (1884), felügyelő, (gazd. akadémia)o Pélmo_
nostor. (Baranyavári Cukorgyár).

HARTL FERENC (1902), számtartl, (gazd. akadémia), Pécs,

_ Szapáry_u. 10. (Pécsi rk. székesegyh. urad.).
IvÁNovICs DEZSŐ (1879) , uaemvezetiÍ, Mohács. (Albrecbt

kir. hg. uradalma).
ifj. IvÁNIcS JÓZSEF (1906) , intéző, (mezőgazd. egyetem),

Mailátpuszta, Vajszló. (Gróf Mailáth Alajos gazd.).
IRÁNYOS JÓZSEF' (1902), szárrrtartó' (gazd. airadémia)' }decsek-

alja. (Pécsi Székeskápt. urad'}.
JANKÓ IsTvÁN (1902), számtartó, (keresk. érettségi), Német_ '

boly. 1Hg. [fontenuovo l*iándor urad.)
JoBoL TIVADAR (1887) , főintéztj, (gazd. akadémia), Dázsa-

puszta. (Földhitelbank ő. f. a Pénzintézeti Közp. gazd.)
JOIIANNIDE1Z LÁSZLÓ (1914), segédtiszt, (gazcl. akadémia),

Hercegszentrnárton up.: Németmárok. (Álbrecht kir. hg.).
JoÓ MIIIÁLY (1911), tejellenőr, (tejg. szakisk'), Herczegtöttös.
dr. JURCSIK iSTvÁN (1880), főszámevő, {josi doktorátu*),

Pécs. (Pécsi Püspöki Urad.)
KALLA RÓBERT (1877), számtanácsos, ikeresk. akadémiai

érettségi), Sellye. (Gr. Draskovich lván}.
KELETI ÁRMIN (1902), gazdatiszt, (mezőgazd. szakisk.}, Radfa.

puszta. (Deutsch Lajos),
KEMPF GÉzi^ (1896)', intéző, (gazd. akadémia), Dunaszekcső.

(gr. Jankovich Bésán József urad.).

1r{AGTERlvlELÉs
szerződéses alapon. A legetőnyösebb feltételekkel'termelhet különféle magvakat.
KERTÉsz LAJos MAGTERBíELŐ
Budapest, v., Máhr Jenő_utca 5., - Tel.: 498-398.
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I'.*o,]il'iii #g' ffT.g;-i', Mohácss ziget
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LERREI_.I- JÓ-zsEF (19mi, inté'6, rgard_ atadémia}, Péterfa-
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J M'j". {alhractt kh. hg. urad-l.

f 
{ANNIIIG-ER,G. AIX)LF (tss0t. jószágigazgató' m. kir. gazd.

B --'_-:,T-.'_ j**u. ated-}, !{émetboly. {Eg. Montenuovo urad.).
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MAZAI'Y JÓzsEF (18ss), főintégó, (gazcl. akadémle), Gyuh-
_ puszta. (Gyu|apusztai bérgazdaság K.F.T.).

MÉszÁRos -I.TVÁN (1913), ijé"ő, (gazd. akadémia), Szent.lőrinc, Andrássy_út 25.
NÍEszÁRos REzsŐ (1908) , intézi5, (gaztl. akadémia), Albert-falu. (Albrecht kir, hg. urad.j.
MIsoTA JOZSEF (1897), szakfelügye!ő, (gazd. akadémia), Pécs,

Magyar-u' 16. (Pécsi Székeskáptatan).
MocsÁRY LÁ*ZLÓ (1901) , intéző, (gazd. akadémia), Izabella-föld up.: Mohács. (Albrecht kir. hg. urad.)
MoRvA LÁSZLÓ TIVADÁR (1889) , intéző, (gazd. akadémia),

Idamajor' up.: Magyarboly. 1Pécsi Püspöki urad.).I{AGY JÁNos (1905), szártvezető, (v. gímnázium), NagynyárÁd.
(Albrecht kir hg. uradalma).

NAGY sÁNDoR vitéz (1896), főintéző, (gazd. akadémia), Albert-
falu. (Alb,recht kir. hg. urad.).

NAGY ZOLTÁN (1911) , intézö, (gazd. akadémia), Jesseföld up.:
Hercegszőllős. (Albrcclrt kir. lrg. urac1.).

}JÁGYPÁL IsTvÁN (1s92), erdőmérnök, (erdészeti főiskola),
. Bakóca. (G.. Mailáth György).

NYÉKEI JENŐ (1919), gyakorno{ fuazd. akadémia), Sátorhely
up.: Mohács. (Főhercegi Gazd. Isk.).

''ZTETZKY 
PÁL (1883), felügyelő, Főherceglak. (Albrecht kir.

hg. bellyei uradalma).
oTTÓ BÉLA (1917), $}akornok, (gazd. akadémia), Magyarboly.

Albrecht kir. hg. uradalma)
PAÁR FERENC (1903), ttracl. titkár, (gazd. akadémia), Szente_

gátpuszta. (Báró Biedermann rmre urad.).
PAÁR oszKÁR (1911), gyakornok, (gazd. akadémia), Kislippó.

(Albrecht kir. hg. urad.).
PÁJZ,S MIKLls ifj. rácalnrási, (1914), segédtiszt, (gazd. akad€_

mia), Pécs, Majláth_tér .1.

PÁBNICZI{Y ZOLTÁN (1908) , in'téző, (gazd. akadémia)'
T'arcsapusztao Baranyaszentlőrinc. {Hg. Eszterházy hitb.).
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dr. PESCHAUT ROMÁN (1s9ri, erdömester, {llochscbulg'ftlt
Bodenkultur, Yi'ien.i, Sell1'e. iGr. Drasko*]i"h Iván urad.).

PETTENKOFFER sÁ}iDoR {1902), iotézr5, |gsztl.'ekarlé.mia,
bor - és szőlészeti tanfolyam}. villáay. (Albrecht kir. hg.

uradelma.)
PÉTEB IGNÁC (1s?9i, főerdész, {erdészeti szakiskola), Her-

ceglöttös. (tlg. Montenuovo uradalma).
PFENINGBERGER FÉLIX (1874), főerclőianácsos, (erdésreti

főiskota); Ilab:ellaföld, Mohács. (Albrecht kir. hg. urad).
PIliTÉR LAJOS főerdőmérnök, (erdészeti főísk.), Pécs. (Pécsi

püspöki 'urad.)

PRIGLY FEREI.{C (1891), pénztánrok, (kert. tanirrtéaet), Pécs.
(Pécsi püspiiki urad.).

PnIcsEK ÁNTAL (,1903), mérnök, {m'üegyetem), Albertfalu.
(Albrecht kir. rr-g. uradalma)

PoLÁK BÉLA (1889), titkár, iker. éretts.), Szentlörinc. (Mándy
Sánruel)

RAB JÁNOS (1912), szakképzett gazda, (mezögazd. szakiskola),
oroszló, up.: Sásd.

RADA ANTAL (1902), s. er'dőmérnök, (bánya és erdészeti fő-
isk.), Zobákpuszta. (Pécsi püspöki urad.).

RAJKY ISTVÁN (1891), jószágfe,liigyelő, (gazd. akadémia), Fő-
herceglak. (Álbrecht kir. hg. urad.).

nEIsZ FERE}íC (1910), erdőmérnök gyakornok), {műegyetem),
Püspöknádasd. íPécsi piispöki uradalom}.

fiÉYFY GYöRGY t19o6], gazdatisz| {téli gazd- isk.1, Yaskapn-
puszta. {Fóldhitelbank rt. ö. f. s. Pénzint. Kózp.}.

dr. RIH}íER BÉLÁ {l899i, intéuö, igazil akadémia és közgazd.
egyetemi, PüsPökboly, up.: Beremend. iPéesi püsp. urad.).

RLÍBLECZKY sÁNDoR i19r2l' segédtiszt' ígazd. akadémia),
Pécs, Anna-u_ 4.

ttI_iTIcH GY[}LÁ {188u, jóságigazsató' ígazd. akadémia), Pécs.

{Pécsi lat. szert- p. püspöki urad.}.
ritéz SÁFÁR ENDRE i1893) , intéző, (gazd. akadémia), Tüskés-

puszta. (Magyar Tógazdaságok rt. gazdasága).

2*
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$ÁGHY DEzsl (1888), ispán" (nceógazdasági saakickoll sgölé"
szeti és borászati szakiskola), Nagyárpád. (Pécsi piifB.
uradalom).

sÁNDoR ENDRE (1895), intéző, (gazd. akadémia)n Téseny
(Mándy György gazd.|

SCHÁFFER IsTvÁN (1919), képesített gazda, (mezőgaadasgi
középiskola), Jágónak up.: Vásárosdombó.

scHIMD ANTAL (1876), urad. pénztáros, (mezőgezd. közepink.i,
Sellye. (Gr. Draskovich Iván gazd.).

SCÍINÍIDT GUszTÁv (1899), erdőmérnök, (erdészeti fóinlrol*),
Németboly. (Hg. Montenuovo urad.).

$CHNEIDER REzsl (1s86), jószágigazgato, (szzd. a.kndéenie),
Főherceglak. (Albrecbt kir. hg. urad.).

t''itéz SIMÁNDY LÁszll (1893), erdömérnöh (m{iegyetem),
Pécs, Megye_u. 16. (Pécsi papnevelő intézet)

STANDEISKY IsTvÁN (1911), segédtisz! (gazd. akadémia),
Gá_r'é. {Standeisky Andor gazd.).

STETTNER PÁL (t909) , intéző, (gazd. akadémia), Bokroshát
up.: Hercegszőllős. {Albreeht kir. hg. uradalma).

szalkai SZALKAI sÁNDoR (1915), gazdatiszt, (keresk. éretts.),
Pellérd. (Magyar Tógazdaság rt. gazdasága).

SZEBÉNYI LÁJos 1899), számtartó, Almáspta up.: Sámod
(Vida Miklós bérgazdasága).

SZENTIRMAI ÁNTAL (1896) , intézö, (gazd. akadémÍa), ocsárd.
(Jánosi Engel Gyuláné gazdasága).

SZERÉMY BÉLA (1894), intéző, (gazd. akadémia), Szentlőrinc,
Keresztespuszta. (Hg. Esztetbázy Pál urad.).

szlvÉR IsTvÁN (,1901), intéző, (gazd. akadémia), Sátorhely
up.: Mohács. (Albrecht kir. hg. urad.).

SZÖKE JÁNos (1911) , intézö, (gazd. akadémia), Braidaföld up.::
Pélmonostor. {Albrecht }lir. hg. urad.).

suÖLLíJsI IsTvÁN (1895), intéz{í, (gazd. akadémia), F.őher-
eeglak. (Atbrecht &.ir. hg. urad.).
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szTÁRcsEvIGH JRNÓ í1E99), intézö, (gazd. akadémia), of'
mánypuszta up.: Majs. (M. Ált. Köszénbánya nL Alk.
nyug. int.).

babai szÜcs GÉzA (1897), íntézö, gazd. akadémia), Margitma'
jor up.: Vásárosdombó. (jobbaházy özv. Dóry Ödönné
gazclasága}

SZÜcs JÁNos (1901), intéző, (gazd. akadémia), Borjád. (Özv.

Sass Lászlóné gazdasága).
szÜLE LAJos.(1893), intéző' (gazd. akadémia), Görcsöny. (Gr.

Benyovszky Rudolf gazdasága).

TÁKÁcs JÓzsEF (1899) , irattáros, (mezőgazd. szakiskola),

Nagynyárád. (Albrecht kil. hg. uradalma).

TERESTYENKO VLADIMIR (1896), mérnök, (mezőgazd egyc'

tem), Albertfalu. (Albrecht kir. hg. urad.)

TIHANYI ANDOR (1902), számtartó, (földmíves isk'), Sellya
Lajostanya. (Erzsébet' és Lajos-tanyai bérgazdaság}'

TÓTH .lózsrr (190s), intézö, (gazd. akadémia), Sumony. (Su_

nronyi Tógazdaság).

rRUKA IsTvÁN (,1900), intézö, (gazd. akadárria), Kelemenligct'
puszta up.: Vajszló. (Pécsi Székeskáptalan urad')'

vÁGl GYöRGY (1918), segédtiszt, (gazd. akadémia), Pécs, Bolt-
ív_köz 3.

\:ITÁLYos BÉLA (18s2), intéző, (gazd' akadémia), Sellye. (Gr.

Draskovich Iván uradalma).
tit AsKolyrcH JÖzsEF (1897). crdömérnök, (erilőméraöki fÜ'

irt_}, Sellye' {Gr. Draskovich lván urad-}.

YÖRÖs IsTvÁN ílglsi, scsédtis'r' {8ad_ akadénia), I}Éspöh_

bóly up-: Beremend_ íPécsi PüsPóki Uradalom}

wÁLcH oTTr ÉE8{}, föszámvev6' {sazd_ ekadémia), Fóher-

ceglak. {Atbrccht Lir, hS- rnadaha}.
wILczEK ERNÖ {t9Ü2)' 'lnté'ö' Í6a'd- aaadémia},

Bellye. (Albrecht kir- hg- urad-)-

ZABÓ GYULA (19$2), t. btéz6, {sazd- akadémia},

Jn*re1pta. (Magyar r$a:aadgoL É. s""d'}'

Dunai up.:

DiósvisrIl,



BABs'Eo}llT vÁBllíEGYE.

BoTT{ TAMÁS botfalvi (1912) , intéző, (gazd. akadémia), Bars_

füss. (Sze'mző Béla gazdasága)

BUKOVINSZKY FBRENC (1s95), irrtézö, (gazd' akadérnia)'

oroszka, Lekérpuszta. (Garamvölgyi Cukorgyár RT' 8^z-

dasága).
czEKE MIKLÓS (1885) , ilttéző, (gazd' akadémia), Nyir up':

NÍálas. (Garanrvoígyi Cukorgyár Rt' gazcl')'

DAMFF BÉLA (1889), gazdaságvezető, (földmíves isk.), Zqeliz.

(Garamr'ölgyi Cukorgyar Rt' gaz<l')'
pB:nIENISIK KÁLb{ÁN (1918), kezelőtiszt' (középfokú gazd'

tanintézet) , Zse|lz, Kerekudvar major' (Garamvölgyi Cu_

korgyár Rt. gazd.)

FoRnAY FEREN0-(18&11, ispán, (föl<lmíves isk.), Százd. (örv.

' Talry Lászlórré gazd.)

FURGYIK KÁRoLY {1899), intéző, (gazd. akadémia) , Zse|íz'

Kerekudva::. (Gar'amvölgyi Cukorgyár Rt' gazd')'

{iAÁL BÉLA (,1920), gyakornok (mezőgazd. érettségi), Barsftiss.

(Szemző Béla gazdasága)

HABELvILMos(1897),könyvelő,(gaad.akadémia),I,éva.
iSchoeller és Tsa gazdasága)'

Szabó szálloda
A vá,ros kőzóppontjában'
Budapest, IV., EgYetem'utca 1. su'

Szép tiszta szobák! Mérsékelt árak!
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HERczKÁ zoLTAN {189E), gazdatiszt, (2 polgári}, IpolybéI.
(Csillag es dr. Beck gazdaság\.

HoLz MIKSA (1886}' gazdatiszt, (b polgári), KismáIaspta up.:
Nagy-Salló. (Weisz lgnác gazd.).

HoRvÁTH PÁL (1887}' ispán, (földm. isk.), Bars_Baracska.
(dr. gróf Mirbach gazdaság).

JERMY sÁNDoR ifj. (1908), intéző, (mezőgazd' egyetemi, Má_

las. (Gararnvölgyi Cukorgyár Rt. gazd.).
KÁNToR IMRE (1908), kezelőtiszt, (gazd. szakiskola), Kistöre

up.: Alsóvárad. (Dr. Mészáros Károly gazd.)

KLUCSKA DÁNIEL (1900), ispátl, (földmíves isk.), Zselíz. (G'_

ramvölgyi Cukorgyár Rt. gazd.).
KOTHAY ÖDÖN (t.899), erdőnrérnök, (erdőrirérn. főiskola)'

Irtáspta up.: Márianosztra. (Esztergorni Székesfőkáptalan
gazdasága).

Kol'Ács ANDRÁS (,189i), ispátr. (földmíves iskola), Garam'
veszele up.: Nag1'sáró' (Preisich Győző gazd.).

llu7MA DÉNES (1890), itrtéző, (gazd. akadémia), Ipolykis-
keszi up.: Ipolyszalka. (Esztergomi Székesfőkápüalan
gazdasága).

L.{NGER DEzSŐ (1892), gazdaság vezeLő, (keresli. érettségi),

}íálas. (Hecht Imre és l\íiklós gazd.)

l.LTz sÁltDoR {1865), ll}'. jószágfelügyelő, (gazd. akadémia),
Zseliz- ílíag1'ar }'íémet Mezőgazd. Rt. gazdaság).

LrRKE ALFO\Z i1907i, gazdatiszt, {gazd. szakiskola), Ipoly'
s!écg,{Btc up.: Ipolynagilalu- {Gr- Somssich Öd'ön sazd')'

LÜLEY LJlJos il9lÍt' tl4rntaltó, ikör,épfotú gazd. tanintézet),

onos'e'_ iGarenvölgri Cutorgpá,r Rt. ga'n.l-
H.iTI{Is GYLILÁ {lsl}' eraőtiscr' ierdömén- főisk.)' Perö-

csény. íbaníthi Enszár Károiy ga'dasági.
MExczEL M. M{RTON irssgl' gazdaságvezetö, iérett-)' Garam''

szentgyörgy up-: Na5rsáró. (Weisz Kálmán és Fiai gazd.).

1íIHáLOYICS DE}íETER neurcs {t893l, ménesvezető, (gimn.

é-rettségi, katoriai atad-!' lj-jbars. iSchoeller és Tsa gazd.).
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]\'IJAZovsZKl GÉZA {1911), gyümter. intéző, (kertészeti tan-
intézet), Ipolyság. (Gyünrter. orsz. Egyesiilete).

MoHos ÁRNOLD (1906), gazdatiszt, (ker. éret'tségi), Szob. (Kis-
szállási Urad. Rt.).

oBUcH MIHÁLY (,1888), erdőtanácsos, uradalorn-vezető, (kö_

zépiskola),' Palást. (Néhai báró Berg Miksa örökösei.)
onDlDY GtzA (1915), gazdatiszt, bérlő, (gazd. akadérnia),

Málas. (Saját bérlet).
oRGovÁNYI oBUcH BÉLA (1907) , intéző, (gazd. akadémia),

Palást. (Báró Berg örökösök urad.).
PÁTTANTYUS-ÁÉRÁHÁM JÁNoS vitéz danczkai (1s96), jÓ-

szágigazgató, (gazd. akadémia), oroszka. (Garamvölgyi
Cukorgyár Rt. gazd.\.

PAUKovIcs KÁROLY (1891), ispán, (földmívesiskola), Karva.
(Dr. Szarvasy Imro gazdaság).

PÁszToR KÁLMÁN (1887), urad. állatorvos, (állatorvosi ftí_

isk.), Zselíz. (Garamvölgyi Cukorgyár Rt. gazd.).

PESTI LÁsZLl ('1910), könyvelő. (mezőgazd. érettsegi), Vám.os-

mikola. (Gr. Pongrácz Jenő gazd').
PoRUBszKY LAJOS (1894), ispán, (gazd. szakiskola), Málas

(Réthy Endre és fiai).
RtcsEY ANTAL (1906), erdőmé'rnök, (erdőrnérn. főiskola)'

Letkés. (Esztergomi Székesfőkáptalan gazd.)

BINTEL BÉLA (.t891), főintéző, (mezőg. egyetem), Bars-
baracska. (Nagysurányi Cukorgyár és finomító rt. gazd.).

ROTHNAGEL FERENC (190s) , intéző, (gazd. akadérnia), Ga-

ramlök. (Schoeller uradalom).
sctÍMIDT JÁNOS (1913), gazdatiszt, (földmíves isk.), Peres'

puszta up.: Málas. (Garamvölgyi Cukorgyár Rt. gazd.).

scIIwARzER sÁNDoR (1879) , ti5intéző, (gazd. tanintézet), Léva,
Dobogómajor. (Dr. Neufeld Schoeller Károly és Ftilöp
gazdasága).

SEBÖK DÉNES felstísájói (188s) , főintéző, jégkárbecslő, (gazd.

akadémia). Ipolyvisk, Ujmajor.
SPÁNYIK MIHÁLY (1897), ispán, (gazd. szakiskola), Verebéty,

É''y. (Fercsek Nándor gaztlasága).



.

szÉNÁssY JÁNos vitéz ('18E8}, intéz6, (gazd. akadémia), Nagy_

salló. (Hercegprímási urad.) -

szoKÁCs ANTAL (1892), inté'6, (sald- lkndémia) , Zselíz|

Árokmajor. (Garamvölgyi cukorgrár sazdasága)'
szÖLLŐSY PÁL {1897), fötiszt' t4 középisk}' Barsbaracska.

(Nagysurányi Cukorgyár és finomító rt' gazd')'

wElsi nÉl,e (188'r), gazd. vezet6 (6 középiskola}, Ipotybét'

(Szeszler Artur gazd.)-

WIDDER sÁNDoR {1899), sazdetis't' {4 középist'ola}, Tajna_

sári up.: Verebély. (Schlesinger Paura gazdasága}'

ryITTENBERGER LADY JÁNos {19üB}, u.ad- erdőmester, (er_

dészeti főiskola), Levq Uimajor' {Schoetrer és Tsa urad'}'

ZEHETMAYER RÓBERT í19üB}, }'ezel6tiszt, (mrezőgazd' kózép'

isk.), Zseliz, Karolinamajor. íGaramvölgyi Cukorgyár Rt'

gazdasága).
ZECHMEISTER JÓzsEF ír9o7), intéző, {gazd. akadémia)'

Léva, Gényemajor.

Mindennemií mtíszaki és mezőga?Áaságí cikkek
nagybani árusítása!

Motorszala {, motorti sztítór uha,
motorzsiroh

B.'GUDENUs GÉzA
Buarapcsú, Y., Kofild_u- 10/b. _ Telofon: 11&225'

15 éve

- logelőnyiisebb és trcggyorsabb kiszolsátás! -
PostatataréBpénztari eekaszám: 5602

E'olyószá^mla: Pesti rrasyar Kereskedelmt Ba.trk

Vilmc esá"szár_úti fiók'



BÁcs-BoDBoG vÁnuncyn.

ANCSÁNYI sÁNDoR (1908), irrtéző, (gazd. akadémia), Ada,
Krirház_u. 2.

BÁGossY LAJos intéző, (gazd. akadémia), Kelebia.
BÁGYURA .IÁNos (189i), számtartó, (keresk. érettségi), Bács_

almás.
BÁLÁzs JÓZSEF (1915), számvevő, (mezőgazd. éretts.), Kis_

száIlás. (Kisszál1ási uradalom).
BALoGH JÓzsEF (1875), tiszttartó, (gazd. akadémia), Bács-

almás. (Gr. Teleki József rrradalma).
BALOGH LÁSZLÓ (,1907), számvevő, (gimrr. érettségi), Tornpa.

(Önkorm. test. kárp. vagy. gazd.).
BENKÖ BÉLA erdőmérirök, (erdömórn' főiskola), Bajaszerrt'

istván. (Kalocsai Érseki Llrad.).

BERNÁTSKY ALADÁR (1897) , intéző, (gazd. akadénria), Báes"
almás.

BEZUK LAJOS (1897), jószágigazgaLő, {gazd. akadémia), Piís.
pökpuszta. (Pécs-egyházmeryei Mezőgazd. kender'ipari rt.)

BIczÓ nEzsŐ fhg. íőerdőnnérnök, Karapanosa up.: Herce$-
szántó.

EoCz FERENC (1904) , intéxó, (gazd. akadémia), Kisszáilás.
(Dongókút keríilet). lKisszállási Uradaiom).

il Szabo szaíííoda
Á. város közóppontJ6"lran.
Builapost, IV., Egyetom-utca, ?. es.

Szép tiszte sgobák! Mérgókelt árak!
IE
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BORBÉLY FERENC (191,1),, számYeYő, íközépfotú tanintézet)'
KisszáIlás, Belmajor. {KisszáIlási Üradetom}

BoRSÁNYI JÁNos {1897), titkár, cégrerctő, {LGBI- akadémia)'
Kisszállás. (Kisszállási Urad.}.

BozÓ sÁNDoR (1921), gyakonob i4 középislola}, Kisszállás.
(Kisszállási Uradalom).

BÖLcs GYULA (1908}' intéz6, {kertésceti lrnint}' Jánoshalma. l

(Jánoshalmai Gazdakör G5űnölcs és Szőtőtetm_ Egyes.}.

BÖvIz JÓzsEF ('1881)' kezelőtisz| {Íötitmíves xkola}, Kelebia.
(Özv. br. Podmaniczky Endréné ga'd_}.

BBAUN G}-ÖRGY {1912i, gaudetis'Í' iterest- éretts-)' Bát_ 
i

monostor, KutasPta-

BnECzKÖ JENÖ (1911}, isÉn' ímezQazd- satiskola}, Baja.
(Auer Emil bérgazdaság}.

csANÁDI LÁszl,l (1890}' ispán, (1 gimnázium), Nagyba'
racska. (Özv. Sauerborn Károlyné gazd.).

DAÜBNEn'sÁNDoR (1s12), gazdatiszt, (mezögazd. iskola)'
Püspökpuszta up.: Dávod.

DÁVID zoLTÁN (19,13), gyakonrok, (kertészképzö iskota), BaJa.

(Ke'ntészképzö iskola).

DERzsY JÁNos (Í901), segédtiszt, (gazd. akadémia), Bácsal'
más. (Gr. Teleki Józsefné uradalma).

FÁBRICIÜS JÁl{os borii (1909), s. intéz6, Tomoripuszta, Bács' l

tKalocsei Érseki uradalom).

rÁDDI IST1'ÁN {tgo:I}' intézó, igard. akadémia), Eisszállrís.
Tompnrn*jor. {Bisr..ná'i Undalomi -

FÁBRY GYöRGY {19(E}, srámteÉó, {s"'d aLadémia}, Püspök- '

puszta up.: Dávod. {Pécs egybázm- mezögazd. és kender-

ipari Rt.)-

FEHÉR zsUzsANNA pénztáros, {si4n. éretts.), Kisszállás.

{Kissaállási Uradalon)' .



FTS0HER MIHÁLY {1s92), kiinyvelő, (Iv. gimnázium). Kis'
szállás. (Kisszállási Uradalom Rt.).

F]SCHL IsTvÁN {1905) , intéző, (gazd. akadémia), Baja, Set.

Antal.utca 52.

GAÁL JÁNoS (1900) , intéző. (gazd. akadémia), Albertpusztn up.:
Hercegszántó. (Albrecht kir. hg. urad.).

GEOSITS GYULA (1896), erdőmérnök, (erdészeti akadérnia},

'Bács. (Kalocsai érseki Uradalom).

GRÁD MIKLÓS (1897) , cégvezető, (keresk. érettségi), Kisszállás.
(Kisszállási Uradalom Rt')

HANGYA JÓZSEF (1892), ispán, (gazd. iskola), Bácsborsod.
(MilIró l\{átyás gazdasága).

HAvAsI BÉLA ('1911), könyvelő ,(keresk. érettségi), Bácsal'
mási Sörház-major up.: Kurrbaja. (Gr. Teleki Józscfné
gazdasága)

HERTELENDY zoLTÁN (1912)' segédtisz| ig"".t. akadémía},
Baia, Czirfusz-u. 43.

LADI HoRvÁTH GYtJLA (1913), telepvezető, (gazd. tanintézet),

Horthyvára. (M. kir. Hazatelepítési Korm. Bízt.).

IiUSzÁR IvÁN í1901), főintéző, (gazd,. akadémia), Jánoshel-
ma, Kélespuszta. (Kalocsai Érseki Uradalom).

KAPUSZTA ÁGosToN (1881), titkár, (gazd. akadémia), BaJe.
(Bács-Bodrog vm. gazd. e.).

KÁ'RÁTSoNYI GYlzŐ (1901), ispán, (földmívcs iskola), Srrmár'
puszta. (özr'' Sauerborrr Károlyné gazd.).

KIss FERENC kertészeti intéző, (kert. akadémia), BaJa, I. 6r'
Battyány-u. 33.

r{. KISS IIVÍRE (1913), telepfelügyeiő, (mezőgazd. középiskola;'
Bácsandrásszállás up.: Bácskossuthfalva. (Hazatelepítésl

Korrnánybizt.).
KNOLL KÁROLY dr. (1887), trY. jószágigazgató, (gazd. eka_

démia), Kisszállás. (Hg. Boncompagni Ludovisi Józsofné

és sr. San Martino Valpcra Henrik gazd,).
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K()RONDI KÁROLY dr. (1E9o), igazgató, {egyetemi jogi kar')'

Kisszállás. (Kisszállási Uradalom).
KovÁcs PÉTER P.4,L (1907), intéző, (gazd. akadémia), Kisszál'

lás. (Kisszállási Uradalom).
KUsTos LÁ5ZLÓ (1910), szánrvevő, (középfokú tanintézet)'

Kisszállás, Ivánkakerület. (Kisszállási Uradalom}'

LAMBERTUS GYÖRGY (1907), gyakornok, (felsóipariskolai'
Kisszáuás. (Kisszállási Uradalom)'

LÖvl IsTvÁN (1906), gyakornok, (felsőkeresk. iskola), Dzsida_

. purzta. (Dr. Rosenberg Samuné).

LUSZTIG ANDoR (1904), számellenőr, (gimn. érettségi), Kls_
- 

száuás. (Kisszállási Uradalom).
tUszTIG zoLTÁN (1912), segédtisz! (gazd. akldspigi, Kis-

szállás. (Kisszállási Uradalom).

MAGYÁR MIHÁLY tr922), grakorno\ {keresk. érettségi), Kis_

szállás. (Kisszállási Uradalom}.

MÁRKU5 DEzsŐ (1904) , intézö, (gazd. akadémia), Kisszallás.

Tüskös kerület. (Kisszállási Uradalom)'

MlLAssIN IMRE (1897), segédtiszt, (gazd. akadémia), Bácsal'

más. {Gr. Teleki Józsefné).

MoNoKI KÁRoLY (1903), ispárr, (gazd. szakiskola), Bácsalmás.

(Gr. Teleki Uradalom).
MURÁNII LAJos (1901), ispán, (mezőgazdasági szakiskola;,

Bácsborsod. {Özv. dr. Sauerborn Károlyné gazd')'

NUssER KÁRoLY (t904), intéző, (g^rd akadémia), Terézhalom,

up.: Jánoshalma- (xisszátlxi Ürarlalgm)'

NYIKos LÁsztl JEN$ {1m0}, segédtiszt' (mezögazd. szakis_

L.ola), MagYertanise.
PÉTEK PÉTER (18s9}' üzemvezető,

lás. (Kisszáttási Uradalom}-
PÓczos LÁszl,l dr. (19{'1}' inté'6'

szallás. { KisszáIlási Üradalom}'

ifelsőipariskola), Kisszál-

(közga'd- egyetem}, Kis_

pÜHL ANTAL JlzsEF (1918}, Bazdati$t' {sazd. akadémia)'

Katymár.
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ttADlTs GYULA (1922), srámvovóo (raoeőg. köaépisk.), Kis-
szálláe. (Kisszállási Uradalom).

RAGossY LÁJos (i904), segédtisz| (gazd. akadémia), Kelebia.
(Özv. br. Podmaniczky E. gazd.).

REMÉNYI LAJos i1920), gyakornok, (keresk. érettségi)o Kis_
szállás. (Kisszállási Uradatom).

STEINER sÁNDoR dr. (1898), állatorvos, (áilatorvosi főiskole),
Kisszállás. (Kisszállási Uradalom).

SzABADos ELEMÉR (1890), ispán, (földmíves iskola), Kutas-
puszta. (Pap Illés gazd.)

szABÖ ÁRPÁD (1913) , intéző, (kertészeti szakiskole), Jinos_
halma. (Téli gazdasági iskola)'

SZILÁGYI DEzsl (1890), számtartó, (keresk. érettségi), Kis.
szállás. (Kisszállási Uradalom).

SZILÁGYI MIHÁLY (,1904), számtartó, (földmíves isk.) Kelebia.
(Önkorm. Test. Kárp. Vagyorr_gazdasága).

szÖRÉNYI BÉLA erdőmérnök, (erdőmérnöki főiskola), Baja-
szentistván. (Kalocsai Érseki Uradatom).

TEMMER JÁNos intéztÍ, (gazd. akadémia), Baja, Kigyó-u. 7.
TIHANYI LAJos (1908), erdőmérnök, (erdészeti akadémia),-

Baja. (Kalocsai Érseki Uradalom).
T0TH PÉTER (1s79), ispán, (földmír'es iskola), Mátételke.

(Rosenberg Miksa gazd.).

vALl, MIIüÓS (1903)o ignzgatón (gazd. akadénria), Baja. (Bács_
Bodrog vm. Szarvasmarhateny.. Egy.).

vIDovENYEC ANDRÁS (1909), tejellenőr, (tejs. ellenőri tan-
folyam), Zombor. (Bács-Bodrog vm. Szarvasmarha-
tenyésztő Egy.).

vUIiovICH KÁROLY (1902), irodatiszt, Báis. (Kalocsai trs.
Ürad.).

wELscH PÉTER (1901), ispán, (földmíves iskola), Flóraurajorn
Katymár. (Puhl Pál gazdasága).

ZARÁNDY GYULA (1899), intéző, (gazd. akaclémia), Kisszállás.
(Kisszállási Uradalom Rt.).



MWilrel]r"
llffiilÜt]ilIML ffiüryI"trffr4 hd. Íilolr}, Bereg_

lŰq, rcn 5 ffinsir & nhtrGq'}_

LffiWrmÍs ImffiB rnnű (üffi,' Íöid€!4 ígsÁ- q&*_

üffifr" llrqlsÍq redrfifi. '!' 
(c*- Schfubon Bucheín

0ffi6lr neom)-
I!ÜryÁflf silWDoa (rür}' g@ffiú' ü3pd- akailéuia), Be.reg-

lllq Y{m6r#zu
mr'lsffiEn mDoB trsü' .intélö' isa'e akadémia, Kassa), Be_

rl$ErÍ[b Po!ürffi' 16- patorica Rt. Munkács).
(ItEtl P"ilL (t9rl}' grakornok, (kert. akad.), Munkács.

iíIIrEi Frirhola}.
PÁL GTÖzÖ (lsÍ}ri, föintéző. (gazd. akad.), Nlunkács, 1latorica

$'d. és ipari Rt.).

fi}rcwcs GÉz-{ (1912), segédtiszt, (gazd. akad_.), B'eregszász,
postafrók 16. (Latorica Rt.).

no$oll'cs PÁL {I9ü2i, segédtiszt, {mezőgazd. egyetem), Be-
lrrrnicq W:cesdónyi-u- 19-

ffimilr Ís',il {lB)}' főcrdömernö}' ierdőnérnöki főiskola),
srt{aL: ffi"trlg 't|q.nry Jánocné Zay Etára ga'd}.

szobó seóllodo
rrfucÚ' [Y- lElfr*r ?. e.
A vlrot Löré1tpentjíbrr.
s!ép tisda gobát! uésséedt áraB!
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RUBLECZKY sÁI\DoR (1912), segédtiszt, (gazd. akadémia},
Beregszász, postafiók 16.

SZATHMÁRI FERENC (1910), ellelrőr (keresk. akadémia), Be_

regszász, postafrtik 23. (Gróf Schönborn-Buchheim-
uradalorn).

zstjtT\rAY ALADÁR (1911), s. erdőmérnök, (erdőmérnöki fő-
isk.), b{uukács, Árpád Vezé'r-rr. 37. (Latorica Gazd .és

Ipari Rt.).

G mNE R A To It o E{AT la-csulka- és batnaufnrc

szlvÓGÁzMo ToRoKHoz, DtEsEL moToRoKÍJloz,
15 év alatt több mint 150 darabot sállítottunk.

Legutlbb dtadtunk:
Szomjas G., Kis-

fástanya . 100 HP
Zuliani, A., MáI-

násfürdö. 50 HP
Hungd,ri,a malom

Putnok 80 HP
Wei,ss ManÍréd,'

Derekegyház
gr. Szapd,rg M.,

Sárköz
bdii PataE

Báj

.Ielenleg szereliink:
Szi'kiggsaml'gói

ulll,anaguú'r 2\160 HP
Kolozsuú,ri, do-

hd,ngggú,r 3X 85 HP
Sepsiszentggör-

ggi, dohd'nggá,r 160 HP
Korbutg K., Se-

regélyes40 HP

120 HP
DeichseT, 4.,

20 HP

115 HP

250 HP
Nagyud,radi,

14 HP telepek

Ajánlattatr készséggel szolgá,| a 45 óv óta fennálló
SZILÁGYI És DISI{ANT GÉPGYÁII MrsKoLc

modern gőzeke-, traktor- és autó-iizem"
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@BYÁm-rp*
'ruffiffiÍm .!m!ss lliüffi1ll' inrrnróme- lrliignd- atldÉm.!,ar' ok$;ós. iGróf

memrefucüuu .Ü'ő!'*Pt' lq'ad-lrl_

'e]iÍ[}ffi,[s üTÖ&GT (1$l,5'l" imiÉzre qgrgd_ r&*démia,l, Bucsatelep.
*s:oc,gt'tr Frgmriné rurad_Li_

B'AIJ{frS Em']tÖ ilígffi3l" íBtéB6," i'sead_ *&*d€müal, orosháza, Ka_
&$qqr&p{ffi;ate_ rGr- Z,etlensk-v hór,€rt gazd.i.

B-sJ.Lt L'IzuT l1ss{ " szsstgyfrr_veaető" ifa_ és fémipari szak-
fr{,k$'iel- clkí$rús" ilGr. T[enckheim József urad.).

ts{ tR,,í{ f;Flr{ i19111' segédtisz! tg*d. akadénia), Bucsa_
Üeüe,p" tBáró, Forrld_Springer urad.).

BÁatro E"{-BOLT' i1g04j' intéző, (közgazd. egyetem), Kondo,ros,
íCs*lr6,i Geisrt gazdaság).

BAfiTILd L{sZLo i1902) , főintéztj, (gazd. akadémia), Bélme_
g5er. Békéscsaba 2. (Karasz Imre urad.).

tsA&T}fE JÓZSEF íÍ914), segédtiszt, (gazd. akadémi'a), Torkos-
pusrta up.: Békés. íGr. Wenckheim László dr. gazd.).

BAlrE'P" m'É)( fókön1reló' íkeresk. tanf.), Doboz, 200. hsz.
,;'r-ii,n' {il[e7r-L-trneim L,ajos uradalmal.

B'l{Í rW[" EhfrIÍ- xssi;" ímtél'ó" lgazd. ekedémila), Csorvás. (Gfóf
Wrucfrfoefu }únhI,d E"ozd_,'

Szabó szálloda
mpcr' fTÍ- Bg5roüem:utca 7. sz-
A vírog t6répponÜjíban"
szÉp tisEb suobák! Mérse&elt árak!
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BÁs'rHY ISTVÁN (1889), gazdatiszt,, (keresk. érettsegi, Béké€-
szentantlrás. 1Tiszavidéki Hitelint. és Takptár gazd.).

BERNULA BÉLA (1910), segédtiszt, (gazd. akadémia), Füzes-
gyarm'at. (Farkas György gazdeságe).

BERKES GYÖRGY (1904), számtartó, (Keresk. akadémia, Ham_
bu.g), Csabacsüd. (Dr. Kovács Györgyné gazd.)

BIERBAUM MIKLos (1888) , főintéző, (gzzd'. akadémia)o Kon-
doros. (Geis Gáspár örökösei).

BOGA LAJos (1887) , főintéző, (gard.akadémia), Békes. (Özv.
gr. Nádasdy Tamásné gazd.).

BoKRos ELEIvÍÉR dr. (1894), főszámvevőo (josi doktorátus),'
Békés. (Özv. gr. Szécherryi Antalrré pósteleki gazd,.).

B0LTIZÁR MIKLÓS (1898) , intéző, (gazd,. akadémia)o Csorváso
Kismajor. (D.. gf. Csáky Árpádné Wenckheim iVlária
gazdasága).

BORKA ÁIYNA tisztviselőnő, (keresk. tanfolyam), Gor.la. (G'.
Wenckheim Jenő gazdasága).

BRAUN JÓZSEF' (1919), éretts. gazda, (mezőgazd,. középiskola),
Mezőberény, Petőfi-u. 5.

BRUNNER IMRE ('1883) , gazd. felügyelő, l{agyszénás. (Wolffin_
ger Alajos gazd.'5.

Bus GUszTÁv i1895), számtartó, (keresk. éretts.), Békéssánr
son. (Sváb Lőrinc gazdasága).

CHRISToPHoRY JÁNos (1889) , intéző, (gazd' akadémia),
Csorvás, Károlymajor. (Gr. Wenckheim Károlyné urad.).

csEH P. pÁL (1891), j. felügyelő, (gazd. akadémia), Vészt8.
{Mágori uradalom).

CSEPPENTÓ MIHÁLY (1920), éretts. gaz.da, (mezőgazd. közép_
iskola)n Doboz, Görgey_u. 12.

CSERMÁK IilLMÁN (1876), tiszttartó, (gazd. tanintézet), Gyo-
ma. (Gr. Bethlen Ödönné örökösei gazd.).

csORDÁs IMRE (1881)n ispán, (földmíves isk.), Gyoma" (Ifj.
Purgly János gazd.).



,s5
ü'ttD{_f .sÁ]sti"l L'ülils*l_ $ul"c*$cirl5dó" "gil'd. tanintézet),

t]-*urur'núu ii{ir* lff*mluLlin'eimm }üsilflft* sEId_--
L[.$iT}|m $flffifr*{lil iügililMl - *,o&'@i'ttilrrtr,ü'. ,&agegh_ Éretüségil , Sze$-

ürrran]llirrrrurmr'nr ff';prnűr,Ílliiilanumrmlttn ífutn1rm@1ilÍ eínfusÍ t5 yán sazd.l .

üue"Müüffi "ueüruW dfur_ ffilfl]W!- {ffians- t]ük&4 lLh.öugm.ud_ eg;etem),
mnúlmm#*mnn i{{{&űbÉs mm- üiruuil' Egy{g$" -

nWqWffm'm t?[L rileimryi" funlh#niq ]\gpg[ ek"üd-E'ie].- 1ésctő. iGr.
msnnlenfu Fridcr&n 6nd-r -

ni$m,!'"dt!ü0T!cE EffiD'&E LW]ll' imri.*ő. lggud_ .nknrjénnial, Soly-
apr,rmíor 'Ti.-: G-vuilrrÉrÍ_ lif'rnl'lai In&ey Zsigmonclné,
Á'lmráís M[ría gnifoő urrodn}mn1-

iiil.zso .[E'$Ü lxs7Í;" ieté'i6' lgnrd_ tanin1é2gi', (}csöd. íLede-
1g1' í *clió firöhögei gnrd_1-

DoIír_ GÁRoa vilez {,r9&!, ettenör, ígaztl. ak*dérnia), tijkígyós.:
lCrr. Wenckireim József garn.1.

DUR.EÖ J^ó-t{os {1876J, intézö, (gazd. tanintézet), Szeghalom.
.ihorgosi Kárász István gud.).

EREEL G}-LLA (1890), segédtiszt, (gazd. akadérnia), I(étegy_'
lt.íta. (Gróf Álmássy Dénes sazd.).

ERoss FERElvc {1891), sámtartó, (földmíves isk.)' Terézia-
puseta, up.: Eőröstarcsa. (Br. orczy Lőrinc gazd'.).

ERSSEE ELEE szathm;ri (188ó) , fi5intéző, (gazd. akadémia),
6étegirra'a- tGr. 3.lmássy Álajos gazd.).

FI.IÁS \TtToR 'Í892,' fóintező, igazd. akadémia), Koadoros.
}Iogrmaion Dr" c$íeói C'.eiszt G'ula gazd.j.

FÁREÁS JlusEF {tEü61, int&ó, lg'az& akadémiai, Bucsatelep.
(Iüoogüer FranlmÉ gn.rd_}-

FÁREÁS PÁL tt91s;, gia&orno\ l'gnzd. sr.akisfgfuj, Eondoros.
(I{i. Baeoe mntyÉs gnadasrflga1.

FARKÁS zolTÁli argó'eöri 1tr9{t2" iBté!ő' iggtd_ akgd{pia}'
Lejosszénás up.: }ia$is,rénás. {Leipriger Y. Szeszgy. és
CukorglÓr BL}.

E*
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FÁBIÁN ISTVáN (1909), gyakornokn (gimn. érettségi}, Gyula.
(Gyula m. város gazdasága).

FISCHER JENÓ (1889), gazdaságvezető, (keresked.
Csabacsüd. (Dr Fábián Bélá;é gazdasága).

FIIANK sÁNDoR (1900), szátnvevő, (a gimn.), Füzesgyarurat.
(Id. gr. Wencirheim Ferenc gazdasága).

I"RANK PÁL ('1898], számvevő, (államszámviteli vizsga), okí_
gyós. (Gr. Wenckheim József gazd.)'

FRÖHLICH JÁi{os (1897), számvevő, (kőzgazd. egyetem), Fü-
zesgyarmat. (Gr. Blanckenstein Pál gazd.).

GAVALIK MIKLos (1891), urad. irodavezető, (erdészeti szak-
vizsga) , Kétegybáza. (Gr. Almássy Dénes gazd,.).

GALLI JÁNos késrnárki (1907) , intéző, (kertészeti tanintézet),
Gyula. (Bélrés vm. Gyümölcsterm. Egyes.).

GAJDÁcs LÁszLÓ (190Ü), szárrrtartó,-Kon'doros. (Geiszt Gáspár
örökösei gazdasága).

GÁLEK ÁNTAL (_908j, városi kertész, (kertészképző iskola),
_ Gyula. (Gyula nr. város gazdasága)

GÁLFY ZoLTÁl'{ vitéz (1911), irodatiszt, (keresk' isk.), Ókígyós.
(Gr. Wenckheim József gazdasága).

GONDA |iÉ,ZL (1898), számtartó, (keresk. érettségi), Nagyszé-
nás. (lVolffinger Álajos gazdasága).

GovRIK IsTvÁN (1896) , v. főintéző, (gazc. akadémia), Bólrés-
cs&ba, trt. Kinizsi-u. l. fsz. 2.

GÖLLNER Zoi'TÁN (1895)n szárnvevő, (girnn. érettségi)o Doboz.
(Go. Wenckheim Lajos gazd.).

(iÖRBEli FERENC (19.14), gyakornok,
oros}-láza.

GRÓSZ LÁSZLÓ (19ií) , intéző, (közgazd. egyetem),
(1Vooster F-rankné gazd.) .

GI]BUCZ MÁTÉ ifj. (1918), gyakornok, (mezőgaz'd. érettségil,
Endrőd, T'emető_u. 16.

űYEBNÁR MÁTYÁS (1906), okl' kertész, (kertészeti akadémia)'
Békéscsaba.

érettségi),

(rnez{5gazd. érettségi),

Bucsatelep.



37

T
I
[_
lo",EDEI-],"1:zc
tÜftne1esbuez

ffi#Tffiffiffifl
m&trágy^i

#
Péti só 17% w.
Péti mászsalétrom 15.5% N.
Eénsavas arnm6ni{k 2L21]/. 3ü.

#

PETT T{I TTTC GE N\TN4UVE ii

st
sr

$t

D l- t-t .ri

.ír. l' . Bucapest V. Náior*u. zr



38

[lÁ'iDÜ I'Á'S'LÓ (]sgs), Íőintéz{í, (gazd. akadémia), Bucsatelep.(Wooster Irrankné urad.)
HÁNNY ALÁDÁH iÍj. (1s99) n'iLntézö, (gazd. akadémia), F.üzes_gyarmat. (Id. gr. Wenckheim Ferenc gazcl.).HERKL ÁNTÁL (1897j , intéz,ő, (gimn. órettsági), Nagyszénás.(Wolffinger Áiajos gazdasága).
I"IESZ ISTVÁN 

-(1895) 
, ii*éző' 1g;*r'. ór.ettségí), Vadasnregyor.

(Dr. gr. Wonckheim László gazd.)
}I.I'FMÁNN RUD.LF (1s94) , tőintéző' (gazd' akadónnia), Do_boz. (Gr. lVenckheim Lajos gazd.).
H0phíANN vlbicE (1ss3), főerdész, (erdószetj főis]r.), lkígyós.(Gr. !trrenclrheim Jlzsef gazdasága).
]vÁNiCS F'IiIGYES (í$t}i), pJnztáros, (ilo:'esk'e-.l. érettsé5i),r)kígyós. (Gr' Wenc]rheinn József g"";;;;;;j:
KÁOZíHA ÁNDRÁS intéző, Meilrrda-major, TtitkcrmJós.KARDOS IIíRE (,19í0), ispán, (kereslt. il"ettségi)' Bélrnegyer-puszta. (Blayer Ferenc gazdasága).
KART'ALI JÓZSEF (190c), okl. gazda, (gazrt. rrkaclémia), Csa.ba-

cstid.
KÁNTOR DEZso (1909) . intéző, (gazd. akadémial, Füzesgyar-

mat, Pázmány.
KtrLElíE}ü FERENC (1906), ispán- imezöga;d' szakiskola), Kon-doros. (Csákói Goiszt gazdaság).
KELLER JENŐ (1889), főkertész, (kertészképző iskola), Pós_telek. (ozv. gt. Széchenyi Antalné gazo.).KELLNER IsTvÁN {1904) , intérő, (gazd.-'kaáémia), Csabaosüd.(Özv. Révész Jenőné urad.).
KEilfÉjNY MIHÁLY_ í1916) . (rneLagaza. középiskola), Mezőbe-rény, Luther l{.-u. 8.
KEPENYES ANDRÁS (1911), gyakornok, (mezőgazcl. közáp,isk.),

Kondoros.
KEREPECZKY ANDRÁS (1913), gyakornok, (mezőgazd. szak-isliolr.i, Konrloros' (Ifj" sal(ás Mátyás gazdasiga).l*ÍlTÉsz sÁNDÜIt (1910), számüa:tó, (t<erest' e""tlegii' Csa-bacsüd. (Páitelki slzd.).
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ffincmr'm ÍJ-sE[,r arr. í1896) , iltéző, (gazd' akadénia), Lo_.

dn@rata- riorsaágos Földtritelinlézet gaxdasága)

mss _{.!ffimT itgTli, iai,,eú, (gazd' tanintfe! Debrecen)'

T'dfidÍö.E-fu"s'-ajor.(Gr.'WenckheimFriderikagazd.).
msS 1,&,Ios irpí, L:te'a, (gazd' a^kadémia)' Mezőbortlrr5r' (Br"

recÚry .tli}Iós 3aztlásá5e)'
mp_il$ utl[jTÁ}{ l18g9) , intétő, (gazdasági akadóarria), Gyulavári'

}(aürrraan János gazdasága) '

EIsffiTA}:DoR(1891),Íőintéz6,(sazd.alradánia),Bókég,
L Széchenyi'ter 6.

EocEJÓZSEF(1909),főkertész,(kertészképzőislrota),Glnrla.
rVrirosi kcrtázet).

Eor.ZEL{ r}_DB.ds (18s3), ispán'

[os- tlHfuz Antaf gazdasaga)'

(ftildmívos iskola), Tótkom-

nmilÁssY GTLT-A í1910), scgédtiszt, ($alÁ' akadfu,ia), Sarkad'

G!d\ A|Ünry_u" !7'

!úLJER!{I[ rsrPÁ!$ ill9ÍlTl- sy'tmn6e- imeefurazd. közép_

'UelF'sr Fóld Bt' Béruratlalon)'

EnÜ6 ALBERT 'iL irsggJ, intétö, (gaző' akadémia)' Orosháza

Sc6ltóspuszta. (Gr' Wenekhei'rn Dcnernó Ea'dJ'
foFEB}'IcuET níRi (1898) , inté',ő, (sa'al. akadfuia), Gyula'

Feradicsommajcr. (Gr' Almássy Donise sazd')'

K@T'ÁrÁ GEz_{ i191i}, segédtisz| (ga"d' ak'adémia)' Vésztő'

K&V][TSLisZLÓ{t9o4.i,ÍőinLéz,ő,(g^,d.akadémia),osorvás,
}:ae-'r_major- iCsonási urada]om Rt')'

f,cl,usr'Cm "il{\CIS t$t4 ' furtéaó' ígazd' akedémiaj' Szarvas'

ffi"_Üm_Üffi\:BY' x;lE}{trrc" 19L4 " Írodatlszt' tkeresked' érettségi)'

Úkwil{fi. T-iÍdtö'' Gr- Wenckfoefu József gazdasága\ '

ffiJnnJ'üffiÁll$n3ry*}.on:oolimexőEe.zdaságiérettsegi)'
$wmn TL t Um

ffi$'cgY Bm.ü, l'l!$ffii - mftL mg!trrldfl. r}'ócsa'zd'asási egyel) '

ish.olil.), Srryr*'t" L trL 7& r-
MARTALI GÉzA ([ü88l' Íiilmtéar'

gyót' tfc- wdtbrfu Jósld
itcmtcsaati föisLob}, lkí_

!ral.).



{o

' }tARToN JENÖ (1898),il:rő, (gazd. akadémia), Békés, FéItő-majo,r. (országos F.öldhiielintéz:et gazd,.).ríÉHEs LÁ"íOs (1920), kezelőtiszt, (liezt5g'a,zd. középiskola),
' Bucsatelep, Jenőmajor. (Wooste" p'uriL.rJ gazd.).MIK.LIK 'IÓZsEtr (1903), könyvelő, (gimn. érettségi)n Bucsa-telep. (Wooster Frankné gazd,.).
MILÓ* L^'ZL() (1900) , intéző, (gazd. akadémia), Töviskés-puszta up.: Fi.izesgyarmat. (Dr. Wekerle Sándorn,é gazd.).MOKK ISTIáN- (t9'13), segédtiszt, (gazd. akadémia), Gárrrrány_puszta. (Dr. Jakabfty Lász|ő gazdasága).
}Í.-'LLER VIKT.R (1899), erdész, (erdőőri szakiskola), Szeg-Iralonr' Fokközpuszta" (Horgosi Kárász István gazd,.).NÁGy'IsTvÁN (]9os1' intéző, (gazd. akadémia), Békés, Tar-hospuszta. (Gr. We.nekheim László gana".ág*1.
}üÁGY IsTvÁN (:''ul, Íőerdész, (erdészeti szakisk.), Buesatelep.{Wooster Franknó gazclasága).
}íAGY sÁ*Do* (18s5), gazdatrszt, (nlez(igaadasági szakiskola),Gyoma, Zsófiamajor. 

-o_--Épqal

}.EMES 'IÓzsEF í188?l, számtartó, íföldmíves iskola), Ujkí.gyós. (Beliczay Géza gazdasága)
OLÁH-TÓTH E}íIL 11870), tiszttartó, (gazd'.akadémia), Magyar-óvá'r)' orosháza, Szőllőspuszta. (Gr. Wenckheim Dénesnéuradahna).
oRsovAY ALA.Tos vi-téz (1871), ny. jószágigazgató, (gazd. aka_démia), Ujkígyós. (Gn. Wenckheinr Józse'f gazd.).PÁP FERENC (1907), gazdatiszt' (gimn. érettségi), .rosháza,SzőIlőspuszta. (Özv. gr. Zichy Aladárné B";á;.PA1ÁY JÁNos (1909), gazdatiszt' (gazd. *il*u-i";, Békés-csaba, Lepény-u. 1.
PÁsZToR GYULA (1907), számtartó, (4 középiskola), Fás-puszta up.: Bélarregyer.
PERNEKY MÁTYÁS (1895), tiszttartó, (gazd. akadémia), Füzes.gyarmat. (Gr. Blankenstein Pál gaed.): ' '
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PETÁK }íÍH_\LT [$Í2,. í_vÉ-"" ica.erl_ t*rrÍntézet'. orosháza,
Ka}rgssréksnus,rte

PF'TR[}T_i'ZKT' }'!-LT1-Ás ÍL lg,H{,il - mL{:ulí'" gn"ud_ nkgdÉmla;. Kő-
r",ítmftmtsn' f"ornrüifumnnmra3rnr'.,tarr_ Er- cebrián Istránné

$gg#e"*ló'gfi -
P'F'EnÍEft IsTrÁs liÍ,ffi|üilr- f'dfrmfre!,L!" ls@ld_ gk''ndémia'. Békés-

ffifu [f* [{nólrr_u- ltl
I}ILTZ _LüDeÁs r{l9!ffi]il' spmfrletlsoÍ" mmee,ögned_ Éretfrségir. }{ező-

berfuy' BéhesÉw- tri-
R.{"Íffi "I_i\-cs *1sffi8'. ís'F{e.n_ { k&aéplskola - Béhósesaba. {Ro_

senÍhaT rn'*!,6;5 _

R_{THts-dLE& RÚtsERT' í$&m " hezefr.,öLis,ut- jmez6gazd. közép-
ískoI"rl, B;uasatel'*-p- lffioosüe,r Frankné gn-zd-l.

RosTA J0ZsE'F' l,ü$ffiüi- fófoté'ó. +$aad. *k*dppi2;. Békés_
esab@- fmd.apmsuüa_ i('r- lilienekheim Jenő gazd.).

eT_-D]í1_Á5sr&'T' BÉÍ_á. {l&xh' felügyelö' ($azd. akadémia),
Békés*ána*so:r_ iLovag Zelensk-v J.-né gazd.).

SÁR_{}DI JÁNOS í18&3), ispán, (fötdmíves iskola)' Gyopfu-
fun|ma, Laposimajor. (Wolfingor örókösök gazd').

u&r#Mffi ffiartsw
evőeszkiiztík *' disztár$yak
Bégr ezÍísttárgyak javítása' átalakítása és beváItása

Hen€er Amtml ez'íist árrufiyát
BUDAPEST Iv, DALMADY-UTCA 9. szÁM

Alapítva: 18?7.
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.CHÁF'FLING FERDINÁND (1865), ny. intéző, (gazd. taninté-
aet), Debrecen, Fü/esgyarrnat, (G". Blaickstein Pátgazdasága).

SoMLYl FEnENc (lÍla:|r, intéző, (sad. akadérnÍa) , Yizestás-puszta. (Özv. gr. Nádasdy Tarnásné ga?,d.).

'.HRIFFEIIT 
IsTvÁN (1900) , i,,téz(i, (saÍd,akadémia)o Kon.doros, Erzsébet-tér. (Geiszt Gáspár őrókősoi gazd-).

sTIÁsNy o?Öry 
_(1ss5) , jószágle|ügyelő, (gazdasági akadémia),0kígyós. (Gr. Wcnckheim JózseÍ g^iau'aga|.

szABÓ GYIItrA LAJos széplaki (1900) , intéző, (koreskliskota).
Füzesgyarmat, Maggkáspuszta. (Farkas cyorg.y gazd.).

sZÁRo.?ÁL (1905), intéző, (gard. akadérrria), Pusrtaszőllős.(Gr. Zichy Áiadárné gazdasárya)
szÁTMÁRY PÉTE* (1876) , főintéző, (gazd'. tanjntézet, Debre-

cen), Gyulavári. (Gr. Pongrácz Jenőné gazd.).
SzÁsz ISTVÁN (1s95), urad. felügyelő, (gaad. tanintézct),

Szeghalomi Petőfi-u. 8. (Id. gr' Wenekheim Ferene gazd.).
szLsz, JÓZSEF (1911), gyakornok, (földmíves iskola), Kakas-

széJ<puszta. (Gr. Zelensky RóbeÉ gazd.).
*'EKENDY LÁszLÓ (1890), főintéző, (gazd. akadémia), Füzes_gyarmat. (Gr. Blanckenstein Pál gazdasaga).
szEIdÉR TAMÁS (1907) , intéző, (gazd. akadémia), Vésztő, Szi-ladpuszta. (Gr. Wenckheim Friderika gazdasága).
SZÖLGYÉNY LÁSZLÖ (1901) , fóintéző, ' (gazd. akadémia, Ma-gyaróvár), Békéscsaba, Póstelek. (Gr. Széchenyi Antalné

gazdasága).

sZTANKoWCs LAJos (1875), intézö, (gazd,. akadémia), Doboz,
Rudolfmajor. (Hrabovszky Pál gazd.).

'rÁKÁCs ÁNDRÁS í1899) , intézö, (gazd. akadémia) , Yésztö,
Kertrnegpuszta. íGr. Wenckheim Friderika r-r."a.1'TÁLLl'n F']]RENC (1885), főintéző, (gazd. tahintézet), Kőrös-
ladány.



ts

_t'AMÁSsY BÉLA i19í1i. erd&z, íeidészeii <z*kiqholai. Bélme_
gyer-Fáspuszts up.: tsékéscsa}ra 3" lGr- Eoyos_\\'enck-

' heim Ftilóp gazriaságar.
'r.{il'ÍÁSsY JozSEF í18E2l. fóerdűsz''erdÉszetí {'ak;5|oiai,

Kfuászmegyer up.: tsfl.m*gryer. 'Fforgoni Eárász Imre
gazdasága).

TARÁBA vILMos í19o2:' k€rt€ls!- iier[észeti t=n:ntézeti. oros-
háza, Gyopárosfürdő. loroshára ua53'közséel .

TERNYEI LÁszLÓ f 1896,. sránnveriö. .keresii- éretiségil. Kő-
rösladány. (Gr. }lerán .Tánosnó ga'c- -

TCIKAJI KÁROLY {1879i, erdész, erdészetr szaliisk-l. Békés_

- csaba, Gcrlapuszta. {Gf;. \fenchheim Jenö gazd-l-

o1áh TÓTH BÉLA i19s5i, intézó, lgazd. akadémjai' Füzesgyar_

nat, Hagymáspuszta. iGr. Blanckensteirr Pár sazd').
TÓTH IMRE (19{,s}, intezó, isazd. akadénia;' Ujkígyós, Jőzsef''

major. (Gr. Wenckbeiu Józisef gazd.)

TÓTH sÁNDoR (1918), éretts. gazda, (mezőgazd. középiskoia)'
Kőriistalcsa, Árpád-tér 1.

ULRIOH JlzSEF ('t868), ny. jószágfelügyelő, (gazd. akadémia)'
Magya'róvár), Füzesgyarmat. (Gr. Blanckenstoin ' Pál
gazrtasága).

vAszKÓ ANDRÁS (1879), számtartó, (földmíves iskola), G.vclrna.

tozr'. csákói Geiszt G}nrláné gazdasága).
\'ÁRDAY L_{J6S í1897), szántartó, ikeiesk. érettségil, Tcrkos-

pÜsrta up.: Békés.

}'I\_czE LAJOS i1882l. számverő. 'gaud' seaijsk"]. \ag;_szénás.

iGelst eísPar ör6k_ wa.d_ -

ZÁTIilnEcZEf BÉL_t t8g; . intézó. sazd. a-liadémial. Ókí-

€-vós. iGr- Tfenekheim .nóesef ga.rd-'-

ZIVUSKA n{RE í19CIí,. irnté!ö" rgaed_ akedÉrrrl'a!, Berkemajor
up.: Békés-Fetső- lorsxágos Fólriltr'ifelintÉzet gnzd-'l.

ZsInoSS ENDRE íl9ÍX}l' uradalmi erdes'' ierd' szaliiskola)'
Prisleiek up-: 5.háscs*ba. iorc- gr- Szécbenyi Antalnó
urad. erdesate,f .



BmAR vÁnnrncvn.

r\DLER JoZsEF (1B&1) , szárntartő, (keresk. akadémia), okány.
(okányi Ándor gazdasága).

ARADSZKY ÁNDI{ÁS (1890), gazdatiszt, (4 polgári), Sarkad.
(h,Íagyar Föld Rt. bérurad.).

ÁRVAY LÁszLl (1917),. gazd,aÍíszt, (mezőgazdasági érettségi),
Nagyléta.

BADINY fiYULA (1917) , gazdallszt, (gazd. akadémia), Orosi-
puszta up.: okány.

BALÁZSII 
^zY 

LAszL{l (1g1t), segédLíszt, (gazcl. akadémia),
Geszt. {Gr" Tisza örokö'sök gazd.).

BALOGH ELEK (1900) , tőintéző, (gazd. akadémia), okán-v.
(Be!ügym. önkorm. tost. Kárp. vagy. Tcmpa-Kelebiai g.i.

BALoGH KÁRoLY (1922), raunkafelügyelő, (érettségi), Ér_
rnihalyfalva.

BÁLo{iH SÁNDOR (1903), számÍartó, (VI gimn.), Henchida.
(Állatkeresk. és Mezőgazd. Rt.).

BARRA LÁJos zágoni (1s91) , főintéző, (gazd. akad'émia:'
Sarkadke'resztur, Varsárryhelypuszta. (báji Patay Józsefné
uradalma).

BAUMF'EI-D PÁL (1901), segé'dt'iszt' (gazd. akadémia), HossaÍ_
hát' (Grosz Airdor és Béla gazd.).

$eabó sx*llodm
Builapest, rlt., Egyetem-utca 7. sz.
A város középpontjában.
Szép tiszta szobák! Mérsékelt arak!
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ilírl}T I}ÍnE (1E991, intéző, rgilard_ akadÉrnir|' *agy_Zomlin-
puszta up.: ltía5yherehi- iNag$.víi&di Eápr'ton gazd.).

rgr. Szecheny'i urad-J.
ffiE$EDEE LiRoLY tlgZ0t" gaedntiq{ lmezö€p.ud_ €fettsésl),

Zsar{Ánv"

MEJ\'EDEE si\DoR t1896,l, srudasásTeaetö' {felsőheres&edelmi
érettségii" Derecshe. ls1y' Í ü,rhte6git€ig l}ezsóné 8azd.i.mB[""["T'Áfr' IST!'Á\- i 1912r_i1912t" gnrdat{c+ ,gaed- i.skola}, SarLad.
tMagyan Föld RL bé,nrlad_r

ÜB& I.tJoS í1899i' 1Éorü'ámo\ **mezóga-rd éretts€ÍJ, Sarkad.
:Mag3ar Fötd RL gaedaslil,ga;-

BIüTA JÁIos tI'892,, ga-ad_ irno&- lheresk_ tanfolyam),,okány.
. tseiü55nin_ on_korm- Íesi. 5árp- TagTon gazdasága).

mm'.:Ext x'sTl:Á}- itrWffi.l, segedti.srt" i'hözs. ugy"tu*). Sarkad.
_\üagpar Föld Rt- ueruraa-i-

[rLS "rE5'i} llgo51' segedtisz| i+azd. akadémia), Sarkadkelresz_
ilü]xr. l Gl.. Tísra örökösök gazdasága}.

ÜEruÁs PÁL "ls{J2i- intéző. í"gazd. akadémia, Debrecen), Csillag_
tribv,a* Fernréspuszta. i\íagyar lYémet Mezőgazd. Rt. s.)|(llb'e[s,E {a{.B0R r 1895l " gazdatiszt, í{ középisk.), Sarkad. (Ma_
ry:an tr'';, d et- berurad.l.

{Ll$ds-KT LjÍ,"S]lffi_f3 ll91s " segédt-i.sz.u gazd. at_adémia), Bihar_
UWfiL

itfiJllllüil{r}ilm ils&3l" gnntor-o'oul- { polgsri1" Sar*ad, Csáki_
tiéruraul-;_

t|gnzd- r5a6+rn;:el, Sarliad.

gmotlffifr*,ljtumpnmcentlrru l lÚ"ngurrr FlJffis &"ü.

ffiüffi1';16pl l t'iffií]t. nnmri|nrÜnffil,_

iimMqppruru triiffiluü früü; bmunnmuf' -

iliülll$llü]ülrj',ffi'ndnrrlliií'mp'lt" 1#E3d_ !g&.o[a,. Piskoll

[""ühs m fist!ill(b r11ü!MrM^ in''rru'e.m #pud" r'&qnl-1' o&ány. Nyar_
ffijüryffiL ut|ffifrmpü,hÍm{eüÉ memuuúgq1x_
[frI MlffiW (fiffilÜ1lil' f;!Üd!frtffilnme tfEürilmÍres ist_r. Mo_

lÍítl'fildt@Tt5lffi$d- 1(fu sn;nll!.tlGi illc* t__ilÉ gudflsásai.



DBÁK zoLTÁN 
-lr1r.r),':u**r^.:t, (kerÍ.észeti főisk.1, Csillag-tanou. 

.ff:n 'László lazdasága).

]]]]TniÍf:?i"Jiilh,i*r:::;;', (érettségi), Cirkópuszta,
D'HY ceuo', ''*i'1ffi: ,.tif#ff ffi:"Íilon-,";, Debte-
- 

cen), Sarkad. (Alföldi CuIrDoMJÁN'i.lNos 
tr'asi|, 

-u*;;}!ííLiJ )iszakiskota;, 
Bjhar-ugra. (Corchus Dezső és Zoltán). r ---...-é.l

EHRENBERGE
ao.,'urrjl 

ÁNTAL (1g0Í')' ispán, igazd. iskola), tlr_

::::!LiT'É."!::1'hgyakornok, 
(mezőg azd. középiskola),

uonu:.il}?:,Í.i'ní'1, iriera, (s.1a. akarJérnia), Ktlrósziget up':
FINÁLY 

"o.rrffi:':"#ffiT:,il*. ;---,*,,, Iíosz.sztihát. íG_rosz Ándor es nju;.F.NYÓ IsTvÁN (t897) , ,urníu|i, @azd'. akadémia), Sarkad.(Magyar n.ita nt. tO*.J.).
IloRIZs SÁMUEL. 

.nemes (1878) , főszámvevő, gazd. tanácsos,(gazd. tani1]ezet), s".tua. i}íagyar au,o rii-oérurad.i.IrnÁNK IMRE (1904),' 
'.Á;;;, 

' ftazd. akacém:.al, Hosszri-
oo ruonl!'irlTtt'"Tjein samu gazaasasa; .

p rá]yi.,","n','"u"nu,'#t"* i' J;,::i:á' 
aka d é m i a), E os szú -

GERŐ LÁszLl (Í906) , gazd. feligyelő, (.gaza. akadémia), Uj-léta. (WoIf 
liv.ot Éial s"';'las*t.GRÜNBAUM 

i,:}^ 
-(1s97), 

;;;' vezető, (4 középiskola,l,
.^'o.",*:iiltilTo'!il;;nll"i1ii",*, 

(6 e'emi), Bajonta
o"oni" ffi;;J'öi Tji:T?i, (mezőgazd. éretts.J, Sar.,,. _*_5"d. (Magyar nora ni. nl.ro.o.t.I{Á'IDU ÁivDRÁs {'1o-?: 

'.*uoJ-"i' (mezőgazcl. egyetemj, Sar.ked. iMagyar Foid nr. s*a"i.
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fiilfTrTl$ ÍyrT'Á$ |flmBi'- rqffiiilüfrlrut" lplld- alrd_l" Dcrecske.
Frilm]ilil{fa usT'v,'1g.$ ü,fflltfll - ü:nt*pnnrróIr* ]ilf;rud- rLild"i*rl'in," Pocsaj.
mEffiflúÍ' "$ffimfrmW 1il|llffit anúunigffiffipndifi" gÜ3d- nlredémia},

tü,i,llrl&ruifurb, lryl';i'üfliiijlluinufo lI'*rrqrurműrrdiii f,á,ptrJalt -

ümmffiWbm uMnnW tlilMlroü]]ill' lö'm:uh Llldilnnü- e!*üÜétÍl' K{i'k,nd_
rmnlüllll{lHlw'tllr uld[ffii, (il(Wffi$h ihnitűntm 

'r:ffiniuü- 
nr,bqr|dm;*), f,"omódi.

ilí'M rkü" m/niliiiefir* ffifiFili-
ryffij. ÜJÜffi ill,l{Mffi)' ffiE*q tiinloü," űft'niló.rnir]' Ge$EL tCíF.

mbtsilbűnÚdil'-
"uüilffiü il,t'Jr'Btll$ ill'ilmüilil"'ibffifuÍii, |;lmlnü ltrdénnia:" Sarkad.

llMoffirm FWü Üfr- &Énmü',1r_

"{lmmnnffiE IIilm,E ]illjffifrr.qL ffifum*ufu #ld- atadérniai, Pernyős_
gmMrr LMlppnnm$mfrmmn* ffiq5{fig1ry!- SLr.

eil.puu"fi.W,r "U-&Jmffi l'lÍljfinWil' fruilÉn[ lgrud_ akadémia}, Cirkópta
W..:',itnlö[mffir- Lflmlpr*Ér,adi trdPüelsn gazd-).

m'ü.mrj]üxltlÜffi tl, ú;sr_T # rurro$j]l" tp.dótlsrt' 1keresk. erettségi), okány.
n(lWMÍryü sidilmtr Jóssgf gB!d.J.

mil$ fl,fl $T.ffiT (tsl4]N" intázö' {gzzd. akadémia), Guszláv_
fuW& mryr J{ím€f gazd.}.

fiÁJryT{re KfÍ"MÁli{ l1EÍ4i, lrgsznár, (gyak. vizsga Deb'recen),
B',lfuumegüajonn. lPolgár Péter gazdasága).

nilm"Jd_f [.A"$o5 ,1EE6l, ilxtétö, Ígazd. a-k'adémia), Sándoros.
uryr.: ffirnmr'6.r" Ljcfo,tenstein Sámuel gazd.).

iim.Eü}' $"F'-m"_E}ü 1s7s', fuwm. gaud- tanintéeet), Konyári_
N[tsluJt"'I. ij{]llil,J!Éütsü*nm ]6Ár'tiram ge_z,cas'fu1a'.

lm,Mmffii müW.uüN[ , üffs|T .. ;lspúlr., Ü't e&ámm"ü . Hossrrípályi' Mária_
ífuqE'Ü. rilt0mn. fl-rclinrríhemsügljm" rJ,els*i,il!'á xarcasfrgai.

@fffrM,fib m,nr$illlm} üül1ffil" pryirl,rmr,, i,6nud_ ls;L'o[a " Tríheg5puszta.
,ilflmŰryilü'ilÍDíiÜlrt' fi@!Ümlilfur -

rffimÜ' üm.T iiliiilffilt' ffiltitrnr{iq& r'i,6rnih_ El3fril], Qkírry. {oká_
uyrr *re- goflngu_

rm&:srl[sfiI" .ililmlon Ég@l " Éüptl1'iry.lllüL *gtrd_ ltnldl{gp,jal, San*ad-
frmle_ ffiür- mln L sfrrfuiru ülnd-r_

mm'ABsa EBIflÚ il!ffi1' íÚÉEü' "1flTerfipi t5rfu3- Es,rtár, {Incze
Í-Etr rrtlr'
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KRIH{,ING oTTÓ (1904) , intéző, (gazd. akadcniaj, Fulta.
(lJzv. Kovács Ákosné gazd'.).

KUBISIK FERENC (,1912), pénz[árnok,
kad. (híagyar Föld Rt. bérurad.).

KUHI ERNI (,1912), gyakornok, (gazd.
(Nagyváradi liáptalan urad.).

(keresk. érettségii, Sar-

akadémia), Bagannér.

LINDENtsER(iER sÁNDoR (1901) , intéző, (gazd. akadémia),
- 
Furta. (I{agyváradi Kisprépostság gazd.).

LUKÁCS trEItE}iC (1912), gyakornok, (mezi5gazd. érettségi),
okáiry. (okányi Andor gazd.).

MARossY zoLTÁN (i909) , keze!őtíszt, (mezőgazd. érettségi),
Csökrnő, Szöcsködpta. (Gr. Csáky N{ihályné urad.).

]\(AYR AI'ADÁR számtartó, (gazd. akadénria), híargiita, Szt.
István_tér,1.

IVIIKES I\íIKLÓ (1s87), ispán, (gazcl' akadérnia), Esztrár' (I*-
cze Lipót gazd.).

NíOLNÁR L^sZLl (1910) , intéző, (gazd. akadómia), Bagamér.
(Nagyváradi l{áptalan gazd.).(Nagyváradi l{áptalan

W''FNER-GEP* zÍJ



.' .;
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.

Í[AG}?-{-{_ BEL{ dr- ür,lffill" m&ar-@*emrot' {ügFvedi ok].),
Ái*emr*r"írrmu'_ l ungal" C.tlmeme Clúrtágmfitrt _ iNag;-váradi
E'j,PE&tlÜ@ 'iii' ' *'

s;f,ffiE5msmj,fr"'roffi$' ÍÍllilWr'F' lÍliffiüffii]1* üőfumünfu u'gnnd_ *kndémial.
,mMÜM[& iilffil m!{ffiülEfih Ú6'fitn{&E@ll_

,pw-s &Nffi qi(Ü_@]* 6xumm&/" r|M.l!mcprú- €net@Í,.
Üfficmnfu. l(ffi@. mnr ÜffiIln&L 5emnscgai-

nfrilmflm i(ru' dE[E" lhmdÉsmti nrlkig&ol&'.

Sar-

Pap-
ffiu i(ffileí FEtn66 Ünd[hal -

níylTuE il'früloE{ {r8fri}' gtdffigveteüű' ttgesk- énettségii'

reÁEr
rrncrlLapsrta up.: Bihnrngra_ qFlied IflÁc gazd.j -

rliT.dL il90l}' <rÁrntartó. tkeresh_ éretts€it, Derecske.
'örr' Licht'enstein Dezsöné gazd.i.

ffiüTWAIE& RÓBERT ifj. {19201, gr.aliornok- Rakonqáspuszta,
soucsali'efup" qltil"agyar Fötd Rt- gazd.}.

fimnrnmgen1' sartad- iMaryar Föld Rt. bérurad.).
l.,iA.'os 1r913i" s€ganszt, ígazd. alradémia), Daru.

mbdpusats up.: Csökmő. íNagyvaradi l(áptalan urad.).
A};Doft llEg5l' intéző, igazd. akadémia), Nagygyanté,

snrhndhenesg,túr. rGr. Tisza örökösók gazdasága).
ffiffi',_EÍBEe 6T't|L{ ,[8gsl. gazdatiszL Ígimn. érettségi). Hosz-

,''"''dirriinrui't n'urr.: Saerqo- Gnósz _{-mdor es Béla gazd.).
ffiltFT & l*sfrffi "" xe5,e*ifuiwrt_ 'geld- *kadérrtiai, Sar_

]end' LMÍiqn'nmrnm F:''';imd ffit &*ürunr:u,d.l.
]mnqWmmmilmW, il]illsül{frlr' ffinÜeúemmmli.gperü saahish.olal, Szent-

nfum{s f,'imrrqilüJÜlÍnÍillum- i-Jrfirmü'm&ri nr@rimseg sazd-}.ffi' n.dmsDilÍlffir iffiffi],' m@ ffinnóne.tprzó főil.}o[a}'
Meu qu; mm@ro 

'{ffir,m- 
filfis íl!:l}mó gn'd_!"

silil'm il]mflmiil'ffiffiillh mmsmu" (!ilpqtrunrryt érreftg-r. Sar-
r'-* (ffi5nu m nü. ni'*nmann in-

I fl'sil[ül rllll Wilh /tilffi' rrmgnfrsnail- érettségii.
sffie*ü i1íil5qmlrm tn!ü sil' bdnued*lrl_
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szILEz IYÁN szemerjai' (t009)n kezolőtisato (gimn. érctttégi;
Székelyhíd, Józsefmajor. (Gr. Stubenberg rrrad.).

'ÍiZENTNÍIHÁLYI SÁNDoIt vitóz (1896), intéző, (gazd. akad(. mia), Sarkad. (NIagyar F.öld Rt. bérurad.).
SZÓKE MÁTYÁS (1906), intéző, (ga"d. akadémia), Vátyonpt

uP.; Mező8yán. (Gr. Tisza L. Kálmán gazd.).
'SzÜcs BÁLINT (19t9), $yakornok, (mezőgazd' érettségi), Nasy

várad. (Juhász Gy._u. t2.).
T'AKÁTS ANDRÁS (1899), gazdatiszt, (}azd'' akadémia), &Ieeő

sas.
'I'ALÁBÉR IsTvÁ}{ (1899), tiszttartó, (*uzd. akqdémia), Saorep

(Dr. gr. Ránffy Miklós gazd.)'
roKÁI IMRE (1899), gazdatiszt, (gimn. érettségi), Sarkad

Csákiszigetpuszta. (Magyar Föld Rt. bérurad.).'rÖtGYEssY KÁIioLY (1s75), főintéző, (gazd. akadémia), Nasy
várad, Lrrkács György_u. 10. (Nagyváradi Káptalan urad.)

TÖPLER GYÖRGY (1900) , intéző, (gazcl. akadémia), Csillag
Lanya. (Tóth I'ászló gazd.)'

vÁMoS .IÁNOS (1920), gyaliorirok, (mezőg. lrözépisk.), Sarkad
(lÍagvar Föld Rt. béruracl').

\''IGH IsT\-Á\- i1907r , gyakorrrok. igazd. akadémial, okány
(Önkorm. Iest. Ká.p. Yas}-o:r 3azc1').

wEIsZ DEZSO (1892), számtartó, qkeresk. érettségi), Fancsika
up.: Biharugra. (Fried Ignác gazd.;.

WEISZ sÁNDoR (1900) , intézi5, (ginrn. érettsegi), Dobaipuszta,
(Véc,sei Pál gazdasága).

ZABÓ ZoLTÁN (1904) , intéző, (gazd. akadérnia), Szentpéter-
szeg. (Jászóvári Prépostság).

ij.{]iA]-i'i'ír]on (1905), irodatiszt, (kerek. érettségi), Sarkad.
(L{agyar Fölíi Rt. }:érurad.).

Z}'íETIT'YCI{ GYUI'A zolotnolii (J881), elleniír, (gazcl. akadénrial.
.9*rjincl' (N{agyar Ftjld Rt. béruracl.).
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FALLER ANDRÁS (1B8s), fd,intéző, (gazd. akadémia), Klemen'

tinapuszta up.: Meztíkövesd. (Szász Coburg herceg urad.)

rioDoR ISTVÁN (1897) , intézÍj, (gazd. akadémia), Alsózsolca

(Munk Testvérek gazdasága).

FRANK LAJos (1914), számtantó,
gorondpuszta up.: Bánréve.

FÜzÉK KÁROLY (1905) , intéző,
(Egri Székesfőkáptalan urad.).

GÉczY xlnolv (1886) , intéző, (guzd. akadémia), Ároktő

(Egri fiíkáptalan urad.).

GÓGER FERENC (1893) , int,ézö, (gazd' akadérnia), 'fiszatarján

(Gr. Almássy Dénesné gazd')'

üÖDL LÁszLÓ ('1912) , főintéző, (gazd. akadémia)o Szihalou

(Egri Főkáptalan gazd.).

GYŐRFFYLÁszl.lifj.11906),intézö,(gazd.akadémia),os
toros up.: Andornaktálya. (Állami Ménesbirtok)'

HoLUBÁN SÁNDoR (1876), ispán, (földmíves iskola). Felsi

zsolca. (Bárczay Ferencné gazd')'

HUTTINGER NÁNDoR (1899) , intéző, (g*d. akadémiai. Nr-i

már. (Yltéz Lakatos GézÍné gazdaságai'

JAHN REzsl (1888l, errlrimester, terdészeti főisk_i' Szilrál

várad. (lrgr. Pallavichini -{lfonz gazd']'

JANKÓ BÉLA (1900), intéző, ig*d. akadénaia}, Ágostonmajr

up.: Tard. (Fütöp-Józsiás Coburg Gotbai hg' gazd'}'

IG6HELMANN KUNÓ (1897), ispán' (földmíves lskola), Tiboll

daróc. (Br. Botttik István gazd')'

KANYHA ISTVÁN (18911), ispán, (földrníves iskola), Sákfa]t

up.: Felsőnyárád.
KELLNER vILMos (1876) , intézö, (sazd. tanintézet), Andort

tanya. (Fried Nándor és József gazd')

IÚEIN JÓZSEF (1898), főszámvevő, (keresk. érettségi), Emö

(Emőtti Mezőgazdasági Rt' gazd')'

KoLoS JENŐ kolosrnonostori (1905), ellenőr, Qazd' akadémil

ormospuszta.(Abaúj-Borsod-Gömör-Kishont-Zemplé
. Ung vm. Állatteny, Egyesület)'

(gazd. tanintézet), Csikós
(Putnoki Mezőgazd. Rt. g.)

(gazd. akadémia), Bogács
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Ko\iÁTS JÁ5oS ,i"sl5, *íóinüi!d" gud_ nkx{6qigr. Tiszatar-
jájr. lGn- Atrm{gsy Üememe pn'd-i_

KoVÁC's jl-lü-$,]'s d} il$ló - $'trygirÉEífitt- fierd_ atadém"ia . Tisza_
__aq1ú,m" 

'{Árr_ $Jlumffisn1r E}'emmme' stnd- "

fillTÁt-S ilm]elil"u-r rlil$üll. ffillil]&lllrrm@í0e' illmeagam_ eynLiq,k_l' Bor_
.mffirmnmrmmr-

ffi(y'il'ses s,,ü$!}oiw ilü$lr{il. henee{ffiM- 1plmirn éreütsÉgil' Agg_
sre{íb{&''''''''''''''. ftfigvnsm-- r,i*rilű gnndl-l

KÚ&Ililslmn5 Es$Ö l18s1l', Ím,telií' }űegón-niÍ''ád lSilbinger
C4Tila f,ttdfisÉgrn -

sL"aML(f, IIIffi"üS i!.9[3 ' $€sledtistil' 'gnzd_ 
gk*démiai, \Íező_

kö,lesd- iiFüi'óp-.s'naaíffs Sánfisr Cobmg Góthai bg. gazd.).

[_ÁÜT' &tjl& lLEffi8r] - fóerddnném6t" {nüeg5i'etemi' Bükkzsérc
utr'F:i B,6,$ác$- $6aim:ári Püspökség gazdasága).

['E}'üT-ffi" Bfi .{\E órr' gazdatisz| lkereskedelmi tanfolyam),
Frrr'ód_ Frnó.ii llezögazd Rt.i.

["lRr:{cffi PÁL ilg0ll, ispán, (fölrlmíves iskola), Nyékládháza.

mtl:En FERElt-c í191{i, kezelfitiszt' (mezőgazd. szakiskola);
_{lsózsolca. i}Íunk Testvérek gazcl.).

lűL_zsáI JÁ}*oS i1884l, íntéző {gazd. akadémia), Szalonna. (Se-

brastiani Korányi Ádolf gazd.)'

ilBASE*{l_ BÉL{ ,l$ilol. intéző, i'gazd. akadémia), Kismező

ry-; Ba'üa_ Egí F'oháptaÍan urad.'l.

]$JGT Lli"SuLf'} lsJí'" Enud,atisrt- Ííaru{ny. 'HorYáth líarkó
ugndesógn _

1l{AGTE R$'nELÉs
szef"ftéses alapou- Á le8dőnr6gebb feltételekket

ternelhet külfuúae Ea8yakat
KEBTTS? LAJOS TAGIEBTIELO
Budapest V., Máhr Jen&utca 5. - TeL: 498€98.
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NASZÁDOS JÓzsEF (19CI2) , intéző, (gazcl' akadémia)' Szalonna'

(Sebastiani Korányi Adolf gazd')'

oLSovSZKY ÁRPÁD (1901), erdömérnök, (erdészeti akadémia)'

tsogács. (Egri trőkáptalan gazcl')'

OPPELMAYER MIHÁLY (1906), intéző' (gazd' akadémia' Keszt'

hely), Emőd. (Magyar Őstermelő Rt'' gazdJ '

11AMESHoLER BÉLA (1903) , intéző (gazd' akadémia)' Mis_

kolc, Verbőczy-u. 17'

PAPP ANDRÁS (1895), ispán, (föltlműves iskola)' Al'sózsolca'

(ilíunk Testvérek gazdasága)'

PAPPJános(1908),ispán,(mezőgazdaságiszakiskola),Szirma-
besenyő, a"sioty.- (Dabasi Halász Zsigmondné gazd')'

[roRGA ZoLTÁN (1897), főercrőrnérnök, (erd. főiskola), Sajó'

várkony. (Egri Főkáptalan gazd')

iroMÁN JÁN6S iioor1, számtartó, (fötdműves iskola), I\íezö'

nyarád. (Silbinger Gyula gazd')

RÓNAYGÉz^(1898),főerdőmérnök,(erdészetifőisk.),Salárrk
(Lovag Zelensky Jánosné gazd')'

RÜCK GYtiLA (1898), inLéző, (gazdasági akadémía)'

(Mocsáry Lajos gazd')'

SAÁRY MIKLÖS (1912), segédtiszt, (gazd' akadémia)'

Andornats

Szibalon

(Egri Főkáptalan gazdasága)'

SELMECZKI I.ÁSZLÓ (1895), gazdatiszt,

(I\Íunk Testvérek gazdasága)'

SoMoDY JÁNOS (1899), gazdatiszt, (földmíves iskola)' Ealcl€il!

(Bárczay Tibor gazd')'

-stt]vtEcH NÁNDoR (1905), erdőnrérnök, (erdeszeti főisl'oÜd

Bóta. (EgTi Főkáptalan gazdasága)'

STBFÁNY KÁROLY 1rass1, gazdaságvezető' (foldmíves iskold

Mezőcsát. (Dr. 1\{árk Dezső gazd') '

szALAY GUSzTÁv (1891) , intéző (gazd' akatlémia]' Kács_

szALÓczY IMRIJ (rbor), ispán, (földmíves iskola]- -{-!"sórE'o'fua

(Munk Testvérek gazdaságaJ'

(6 elemi), Alsózsolcl
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sztciTgl- Lísgts |ltt}gi;" inüé5ő, ,{nrd. &&sdémi&,, Miskolc,

LÉwoy J-o.fi-
T0}fu PáL ll ffilll- foryűm' l$ullld- irlholgl" B'lré:r_v up.: Felsö_

ryúEád-
T[llTT1 L{'.m}s (r,mglil' firqryÁ.mn iifBildműreer is&oilll' sáI-v. iRotr'f AIa_

Ofm ge.ldruniqe)-

TBÁiI"m [.,ó,BoI"Y ul{lCI|$+' inté'ö' igad- aftgdprnili' Sajó-

rármos_ {Gr. Eelelsheh Gyulai Lipót gazd'i-

l"Ass Li"srll í19ff2i, intézö, lsazd. akadémiai, BánléYe. (Put_

noki Mezőgazd Rt.i.
t|_{.REEGYI GYÖRGY r189{i, kezelőtiszt, itéli gazd. isk.), }fis_

kotc. Soltész_liagy Kálmán_u. l4.

\:L_{SZ-{TY ÖDÖ\ í1900i, erdőtanácsos, (gazd' akadémia, er-

dészeti főiskolal, Bélapátfalva. {Egri Főkáptalan urad.).

1_L üSKÍTS TIBOR n-l-. !ntéző, Miskolc, Széchenyi-u' 7a'

WTIsBERGER GL:SZTÁI' (1892), tejellenőr, (gazd. akadémia)'

Edelén5'. iÁbaúj_Torna, Borsod-Gömiir-Kishont_Zempléir
1-E}. Szarrasmarlraten-v. trgyesület)'

TTEISZ sÁ\DoR {1902l' ispáir, (keresk. isk.), Szirma' (Klein

Sándor gazdasága).

z sEDE}_YÍ t{tELÓS í1901r' gazclatiszt. (gazri aliac!émia) , ZöLd-

haíompu"srta.

em6r úBTm'EÁuT nPÁBIuLm' TATA
Ter'ftm: !sl. - cnehbÉnanoJ,a: 52"808

@yórt: tó- és ökÜrvnmtatáffi mkereü.et és syánokat'

Saabadarnezffi' @ és úri sgánokat'

Versen5rkocsÍkat güqgÉcsapigB"es ttneEE''e.hkel_ Szaba-

calrnazott eazalasá8i *traeacsoBat Csör,-ázas kerti
és veranda Wtorokat.


