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zök haladása mozdította elő. Épen ez az oka művelt nők gazdasági kiképzése, b) a nép laltak álást.de most "gazda képviselő helye
nem üresedett meg s igy az ő jelölés‘. f a
hogy, bár Magyarország agrár állami téren, asszonyainak gazdasági oktatása.
Beszél a vándor-háztartási iskolákról, ki legkütelebbre előjegyzésre vették.
minek bizonysága, hogy a lakosság 68 4 #/0 ka
A régi kép viselők JtÖ tül újrajelölt ék a
mezőgazdasággal foglalkozik, mégis tejgazda emeli a bajor Vöröskereszt-egyesület' műkö
ságunk összehasonlítva a nyugati államokkal, dését ezen a téren, Hazánkban egyetlen egy kővetkezőket: Birilieh Lőrinc, I’só Vince,
váhidor háztartási iskola sincsen, b á r A. múlt Lukovics János, Nits Pál és .Tauber Károly
sok kivánni valót hagy hátra
Magyarországona^szarvagfflarhtt.álioniáoik évben a magyar gazdaszövetség és a m agyar' képviselőket
6 noopoo drb. ebbőltéhén 2,688,405. Ebből gazdaasBronyok iigéja térvbé véúék. Félhiviá
esik 100 négyzetkilométerre körüibelUl 2126 a győri egyesületeket, hogy előzzék meg őket János töltötte be. A gyűlés Ménes Igníc el.drb, ezzel szembei) Németországban 55*° és szervezzék^az_első vándorhiz tartási isko nök lelkes Unnepelteté3e között zárult.
lát, hogy a haladó, nagyiparos Győrvárosa
drb, Svájcban 5037 drb,
_ _ ___
__
Gytirsziget.
Az utóbbi két évtized óta állattenyészté életszükségleteit jó l'és olcsón födözhesse. -Beszél, még a 'gyári iskolákról, gyári
Győmiget-Révfalu kerületben a kővet
sünk és igy tejgazdaságunk is igen szép fej
napközi ötthonokróljés a nőikertészeti iskolák kező meghívót bocsátották ki:
lődésnek indult. Eleinte csak a nagy városok
ról, ezeknek az iskoláknak a felállítását nem
Az V. kerületben megüresedő törvényközelében létesültek tejgazdaságok, később
csak egy osztálynak, hanem az összes tár ^hatósági bizottsági tagválasztás folyó évi
azonban a tejgazdasági gépek tökéletesítése
sadalomnak közös érdeke. Legközelebbi elő december hó 13 ikára tűzetett ki. A jelölés
következtében a városoktól távolabb fekvő
helyeken is alakultak tejgazdaságok. Ennek- adásában a gazdaasszonyi iskoláknak a tanter megejtése végett, kérjük szíveskedjék folyó
vét és költségvetését fogja ismertetni.
hó 22-ének (kedd) e3ti 7 órájára a Fieisbhmann
bizonysága az, hogy m i; 1897-ben csak 37,
Mulatságos példákkal fűszerezte az előadó Zrigtnond-téle vendéglőben tantandó gyűlésén
addig 10 évvel később, már 65 V tej szövetke
elmefuttatását, hogy megmutassa ami társa részt venni. Az V. kér. képviselők.
zet működött.
dalmunknak helytelen takárékossigát, mely
Hogy mily arányú Magyarország tejgaz
a gyomron sporól, hogy a divatnak hodol
dasága, arra~vonatkozólag tájékoztatásul szol
G y ó ri v igalm ak .
hasson. Szívhez szólóan 'ecsetelte továbbá a
gáljon az, hogy .évente a tejtermelés 2,549885
magyar gyári munkásnők gyermekeinek szo
liter, ennek átlagos értéke 1 1 fillérrel lite
Erzsébet estély.
morú helyzetét, mig külföldön a gyár maga
renként, összesen 580,478,449 K. A vajterme
A győri szent Erzsébet nőegylet szom
gondoskodik a munkás gyermekek védelméről.
lés évente 20 millió kilogrammra becsülhető.
Végess Sándorné előadása alapos szak baton este tartott fényesen sikerült Erzsébet
Ha már most figyelembe vesszük azt, hogy
ismeretről és bő tapasztalatról tett tanúságot. estélyével újfajta mulatságot honosított meg
Magyarországon az állattenyésztés összesen
A lebilincselt közönség zajos tapssal honorálta. városunkban. Nem volt felolvasás, műsor, mely
1,706,974,360 K értéket termel, amiből a teja táncot megelőzze; nem is volt tisztára
■ gazdaságra 292,527,719 K, vagyis 17%-ka
táncmulatság vagy bál „Tarsasestély volt, ahol
esik, akkor el kell ismernünk, hogy hazánk
TANÜGYI ROVAT.
a belépő helyet foglalt a vidám nagy társa
tejgazdasága, dacára hogy sok kívánni valót
ságban és derűs, közvetlen társalgásban szóra
Rovatvezető : öveges Kálmán.
mutat, mégis óriási lépésekkel haladt rövid
koztak. Nagy családdá lett a társaság es jó 
idő alatt előre.
kedv honolt ¿7 teázó, kacagó férfi és hölgy
Kinevezés Nagymartonban. A vallás- és köz- közönség között. Közben a cigány zenéje
Ilyen hatalmas törzsé nőtte ki magát gróf
Festetics -György keszthelyi nagybirtokos és oktatásügyi miniszter 1 a nagymartom állami fokozta a hangulatot, de ez hamar táncba
a gróf Hunyadi csal id jószágigazgatója, Appel elemi iskolához uj tanítói állást szervezett és csábitotta a fiatalságot. S igy andalgó tánc
Károly által a múlt század elején ültetett oda helyettesi minőségben Jankovics Malvin* és jókedvű asztalok között foly le a nagysi
apró kis csemete. E két férfiú volt ugyanis okleveles tanítónőt küldte ki.
kerű est, amelynek rendezése és meghono
az, aki Magyarországon a legelső fejős tehe ----- Érettségi a győri főgimnáziumban. A győri
sítása dr. Kramolin Viktorné elnöknö úrasznészetet állította fel. És ime, nem is olyan tankerületbén a pótló- és javító érettségi vizs szony , vezetése alatt működő fáradhatatlan
igen hosszú idő kellett ahhoz, hogy é két gálat december 20-án lesz a győri főgimná választmányi hölgyek érdeme.
tehenészetet képező pár darab''tehén, több ziumban. A vizsgálatot tenni óhajtók tartoz
Az estélyen résztvett úrasszonyok és urmillió darabbá fejlődjék. Változtak az idők nak okirataikat december 10-ig dr. KeményL Jeányök.névsora : Dr. Angyal Armandné, An
s ezek megváltoztatták a gazdálkodás irányát. Kolumbán osztályfőhöz beküldenir Az igaz gyal Vikiea, Angerer Emma, Balogh Kál
A kor haladásával emelkedtek az igények s gatóság.
mánná, Boross Oitóné, Berényi Irén, Gerő
az igények emelkedésével mindinkább tért
Óvoda Lajtaszentmildóson. Lajtaszentmikló^ Antalné, Hodossy Lajosné, Hodossy Mata és
hódított a modern s intenzív gazdálkodási són új óvodát építenek, melynek munkála Gizi, Hatzky Ida, Humitza Jánosné, Hendel
rendszer.
tait most adták ki árlejtés utján. A z igen dí Józsefné, Junssy B >rta, Kautz Gyuláné, Kőibe
Mesterovics Iván gazdasági felügyelő elő- szes egyemeletes óvodaépületet Kutasy Fe Nándorné, • dr. Kramolin yiktom é^ K arsay
adása - szélcb—ismeretkörről, alapos tudásról ren c kitvmérnöktervezte. A z előirányzott épi- : Tolán igazgatónő, Kiss lenőné, Kiss Iza, Kán tett bizonyságot s a közönség hosszasan ün- tési kötség 33.446 K 05 f. A ' 8 5°/0 'enged- j tor Irma, Karsay Jolanka, Roller Iza, Lám
' nepelteőt.
:
= mény levonása után, Neuman Samu Jtomá- ■ Frigyesné, L'ates Jakabné, Labáth_ Elekné,r
romi vállalkozó az építkezést 30603 korona L egény Jolán, Legény Sárika, Mihályffy ErA n ó e g y e s ü te te k fela d a ta i a 16 fillér költséggel köteles teljesíteni.
nöné, Negébauer Bella (Budapest), Petőcz
n ő k g a z d a sá g i k épzése körül.
Lázárné, Petőcz Irénke, Ráth Zoltánná, Rátti
— Özv. Végess Sándorné győri áll. felsőbb leány
Olga és Sveszti, Schöpf Gyuláné, Schöpf
iskolái tanárnő előadása. —.
Sárika, Schrantz Lajosné, dr. Schrőder Gyu
láné, Sági Gáborné, Schmikli Gyuláné, Simon
Előadó ismerteti rövid vonásokban a
G y árváro si választások .
Lívia, Sárkány Ilus (Komárom), Sajgó Ilma,
párisi »Académie de la fémmé., a berlinL
Sényei Gizi, Szabadhegyi Eiemémé, Tüskés
»Viktoria Fortbildungsschule« célját és műkö
‘
Újváros.
,
• Katalin.
dését. Ezekben-ak iskolákban a nő, a fele ség,
.-az anya és a háziasszony magát minden szak
, , A Győri Szent Erzsébet-Egylet hálás kö
Györuj város polgársága Ménes Ignác éf
ban továbbképezheti mind praktikus, mind László Ferenc városi képviselők hívására szönetét nyilvánítja kisteleki Lévajr Henrikné
tudományos és'művészeti irányban.
jelölő értekezletre gyűlt egybe a katb. iskola báróné 60 K kegyadömányáért, melyet az
Beszél a magyarországi gazdasági hely helyiségébe. A gyűlést Ménes Tgnác nyitotta egylet céljaira volt szives küldeni. O'oda Béla
zetről, a termelés és fogyasztás köri folyó meg és jelentést téve a lejáró mandátumokról, 1 főispán ur 8 K, Heller Viktorné úrnő 2 K
harcról, felszólítja a nőegyesületeket, hogy a előterjesztette, hogy Lacsny Dezső Révfalu szives felülfizetéseért, melylyei a szombati
városi fogyasztó és a falusi termelő köztti ban, Káldy Lajos pedig Nádorvárosban laknak ‘ téaestély jövedelmét voltak kegyesek emelni.
küzdelemben vegye kezébe a béke olajágát, s jg y közvetlen érdekeltségük Újvárossal meg- ;
Agglegények mulattága.
védjék meg a város és ,a falu érdekeit és szűnt. Indítványozta, hogy eddigi működésű- (
szervezzék a női gazdasági szövetkezeteket. kért nékik köszönetét mondjanak, amit helyes
Győrváros középosztályihoz tartozó jó
.
'
A n£i gazdasági szövetkezeteknek célja léssel el is fogadtak.
kedvű agglegényei szombaton este az uj axinHelyükbe jelölték Tolnay Lajos bádogost ■ ház javára a Katholiküs Körben minden izé
a nő termelési képességét emelni; munka
köre : 1. A termelés fokozása, a termelt javak és Lóránt Samu csizmadiamestert. Voltsk, ben sikerült mulatságot tartottak; A . táncot
fokozása és értékesítése. 2. A tanítás : a) a akik Kozma Kálmán gazdálkodó mellett fog magas színvonalon álló műsor előzte meg
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