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AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

23. szám. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megje len m inden s z e r d á n é s szombaton . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (Kö: «•»«•• 
a i l ö i - n t 25. az&m. 

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében vála szoltmk 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köre'bó'l. 

Jegyzőkönyvi kivonat. 
Az országos magyar gazdasági egyesület 

igazgató-választmányának f. hó 20-án délután 
4 órakor a Köztelken tartott üléséből. — Jelen 

_ voltak: gr. Dessewffy Aurél elnök, gr. Andrássy 
Aladár alelnök, Beniczky Gábor, Karsai Albert, 
Kostyán Ferencz, Kvassay Jenő, Luczenbacher 
Pál, Mádny Izidor, Miklós Gyula, Miklós Ödön, 
Molnár István, Nagy Dezső, br. Podmaniczky 
Géza, gr. Szapáry István, Tahy István, Tormay 
Iiéla, az egyesület tisztviselői Forster Géza igaz-
gató, Baranyai István és Baross Károly titkárok 
és Paikert Alajos s. titkár. 

Elnök szives szavakkal üdvözölvén a szép 
számban megjelent vál. tagokat, megnyitja a 
gyűlést. A mult ülés jegyzőkönyvének bemuta-
tása után. a jegyzőkönyv hitelesítésére Luczen-
bacher Pál és Nagy Dezső urak kéretnek fel. 

Az egyesületbe beléptek és pedig: 
I. Alapitókul: Lederer László földbirtokos 

200 frt, Bischitz Zsigmond bérlő 200 frt, gróf 
Andrássy Géza átvette gr. Andrássy Manó 1050 
frtos alapítványát, Hertelendy Ferencz átvette 
Hertelendy Kálmán 210 frtos alapítványát. 

II. Évdijasökul: gr. Zedtwitz Kurt, föld-
birtokos, Pillér Kálmán földbirtokos, ifj. Hedry 
Ernő földbirtokos, Adler Samu bérlő, Péchy 
Zsigmond megyei alispán, Okolicsányi Gáspár 
földbirtokos, Fassel Frigyes Saxl czég képvise-
lője, Vörös Sándor gazd. tanintézeti igazgató, 
Bottlik Lajos földbirtokos, Rozinger Lajos gazda, 
Bartal Ferencz földbirtokos, Bodó Péter uradalmi 
titkár, Soóky László földbirtokos, Galgóczy László 
gazdatiszt, Kecskeméthy Géza gazdatiszt, Schmoll 
Endre, gazdatiszt, Farkas László földbirtokos, 

Beer Henrik gazda, Lukáts László földbirtokos, 
Lederer Arthur földbirtokos, Lederer Károly 
földbirtokos, Jakobovics Zsigmond a gazdák buda-
pesti tej egyesületének üzletvezetője, Walla Gyula 
bérlő, Szulyovszky Aurél földbirtokos, Vajda 
Pál gazdatiszt, Thurner Nándor primási jószág-
felügvelő,' Kiss Károly földbirtokos, Popper 
Lipót bérlő, Hartstein József földbirtokos, Hart-
stein Sámuel földbirtokos, Dumtsa Sándor do-
hányjövedéki igazgató-titkár, ifj. Bauer Antal föld-
birtokos, Markly Mihály kasznár, ifj. Légrády 
Béla bérlő, Hellsinger Gedeon gazdász, Sehlé-
singer Sándor mérnök, Bedő Béla gazdatiszt, 
Basa János gazdatiszt, Luby Géza orsz képv. 
és földbirtokos, Pollák S. Simon gazdász, Walla 
Géza nagybérlő, Bezerédy Lajos földbirtokos, 
Harlikovits Mátyás érs. urad. ispán, Iíurcz Endre 
érs. urad. ispán. Legény Oszkár érs. urad. irnok, 
Samarjay János földbirtokos, ifj. Scheftsik István 
földbirtokos, Czibulya Gyula primási intéző, 
Kozma Andor I. m. ált. bizt. társulat titkára, 
Kronberger Adolf bérlő, Bischitz Lajos földbirto-
kos, Duller Miksa tenyészállatkereskedő, Kovács 
József gazd. irnok, Kosza Ferencz gazd. intéző, 
Koditek Károly primási urad. intéző. Milanes 
Iván földbirtokos, Reck Géza gazdálkodó. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Az egyesület tagjai ki <ül éífiunytak Nagy 

Pál földbirtokos, évdijas tag és Zetterlund Ká-
roly Gusztáv az örebroi svéd állami magkisér-
leti állomás főnöke, egyesületünk tiszteletbeli 
t a g j a ; a választmány elhatározta részvétirat 
intézését a magkisérleti állomáshoz, a jeles férfi 
elhunyta alkalmából. 

Az istvántelki folyó évi számadás megvizs-
gálására a választmány Kostyán Ferencz, Ko-
dolányi Antal és Perlaky Melc, vál. tagokat 
küldi ki. 

Az istvántellci 30 hold föld mikénti hasz-

nálatáról szóló igazgatói jelentést a vá'asztmáay 
tudomásul veszi, s megbízza az egy. igaz ••• 
hogy egyelőre az ottlevő szőlőtelep kiegészítésé-
ről intézkedjék, s - a többi terület hasznosításáról 
pedig később tegyen javaslatot. Egyúttal felha-
talmazta a választmány, hogy az állami szőlő-
teleptől az ingó leltárt átvehesse kedvezményes 
áron. 

A Köztelek-épületre betáblázva volt 
adósságok kitörlését a vál. örvendetes tudomásul 

Az egyesületi hivatalnokok kinevezési ok 
mányainak szerkesztése és szolgálati szabályza-
tainak elkészítésére a választmány bizottságot 
küld ki, melynek tagjai Máday Izidor, Miklós 
Ödön és Éeusz Henrik vál. tagok. 

A bajai állami tanító-képző intései- kérel-
mének a «Köztelek» lap ingyeni küldése tárgyá-
ban, egyelőre hely nem adatik. A választmány 
elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz felírassák, oly értelemben, hogy 
a minisztérium a tanitóképezdék számára a 
tKöztelek* lapot hivatalból járassa. 

A főváros átiratára Ilengl és Marhwics 
kérvénye tárgyában, melyben véleményét kéri 
egyesületünknek egy selyemtenyésztési es baromfi-
tenyésztési-telep felállítása ügyében, a választ-
mány elvi szempontból ilyen telep felállítását 
pártolja, különös tekintettel a szegényebb osztályra, 
mely a termelési ágakban hasznos mellékkere-
setre tehetne szert, de meg a íilloxera pusztítá-
sai folytán sújtott ó-budai kerületben igen czél-
irányos lenne meghonosítani. 

A Gromon Dezső magyar nyelvterjesztó 
egylet kérelmének a választmány helyt ad es az 
egyesület kiadványaiból több könyvnek küldését 
határozza el. 

Az országos erdészeti egyesület által fel-
ajánlott mezőgazdasági munkákért a választmány 
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Növe'nykórtani apróságok. 
(.Anyarozs a búzában. Kőüszög a rozsban. Zeller-

rozsda. 
Meleg, nedves nyarak alkalmával hazánk 

majd minden vidékén tapasztalhatni, hogy a már 
sárguló rozsföldeken néhány, vagy néha sok rozs-
kalászból sötét, lilaszinü hosszúkás testek kandi-
kálnak ki. Ezeket a testeket anyarozs vagy varju-
Icöröm néven ismeri a gazda s nem mások ezek, 
mint egy gombának a Claviceps purpureá nak 
sajátságos fejlődési alakjai, úgynevezett sclerotiumai. 
A gazdák az anyarozsot már ismerik a rozsban; 
tudják, hogy ez egy mérges gomba, mely ha az 
egészséges rozsszemekkel a malomba kerül és a 
liszt közé őröltetik, a lisztet elrontja. Az anya-
rozs két nagyon mérges alkaloidot ergotin-t és 
ekbolin-t tartalmaz. Ezeknek az alkaloidoknak, a 
szerint, a mint kisebb vagy nagyobb mértékben 
vesz be belőlük az ember, különböző hatásuk 
van az emberi szervezetre. Csekélyebb mértékben 
szedve be fejfájást és hányást, nagyobb mérték-
ben szedve be, görcsöket s görcsös rángatódzások 
között beálló halált okoznak. 

A gombának nagyon érdekes fejlődése van, 
de a melyet én ez alkalommal ismertetni szük-
ségtelennek tartok, mert hisz a magyar növény-
tani és növénytermelési munkákban le van az 
irva mindenütt s a gazdasági szaklapok is ismer-
tették már sokszor e sajátságos gomba fejlődését. 
Most a gomba életéből csak annyit emlitek, hogy 
az a varjukörömnek nevezett test a gomba át-
telelő alakja (nyugvó myceliuma), a mely által a 
gomba egyik évről a másikra terjedhet át. 

Azt azonban kevés gazda tudja, hogy a 
varjuköröm nemcsak a rozs kalászaiban, hanem 
egyéb gabonában, sőt a réti füvek kalászai- és 
bugáiban is fejlődhetik. 

A gabonafélék kalásza- vagy bugájában a 
rozson kívül a varjuköröm ritkaságszámba megy, 
legalább hazánkban másban, m i n t ' a rözsban, 
varjukörmöt még nem igen találtak."- = ."'••' 

Nemrég Somogymegyéből, Diós-Pusztáról 
küldtek az óvári akadémiához búzakalászokat, a 
melyek mindegyikében 5—6 varjuköröm fejlődött 
ki. A betegséget, mely egy egész táblán jelent-
kezett, fel nem ismerték, arra nem is gondoltak, 
hogy a betegség ugyanaz a rozs hasonló kiné-
zésű betegségével, mert mig a rozson a varju-
köröm nagyon közönséges jelenség, a búzán még 
ilyet nem láttak. 

A búzában kifejlődött sclerotiumok szia 
nagyság és alak tekintetében kissé eltérnek a kö-
zönséges anyarozstól. A közönséges anyarozs szinf 
rendesen sötét-lila, alakja csak kissé van me^ 
görbülve, hossza 2—3 cm., vastagsága 3 — é rat 

A kezeim közé jutott búzában található 
varjukörmök nem lila, hanem sötét-barna színünk, 
alakúk jobban meg van görbülve, mint a közön 
séges anyarozs sclerotiuma szokott lenni, továbbá 
nem olyan karcsúak, mint a rozs kalászaiban 
található varjutövisek. Hosszuk 1, legfeljebb 2 
cm. volt, de vastagságok az anyarozs vastagsá-
gát majdnem kétszeresen meghaladja, ez ugyani:-
5—6 mm.-ert tesz ki, sőt némelyik valami vei 
még ennél is vastagabb. 

Mint emiitettem, nemcsak a gabonafélékben, 
hanem a füvek virágzatában is szoktak varju-
körömképződések jelentkezni, még pedig a rozsot 
kivéve, gyakrabban még, mint a gabonafélékben 
így a közönséges taraczkban (Triticum repens), 
továbbá az egérárpában (Hordeum murinum;, az 
angol és olasz perjében (Lolium perenne és L. ita-
licum), továbbá a Poa-fólékben egészen közönsé-
ges dolog a varjútövis ; ezeken kívül-még azután 
nagyon sok olyan fü van, a melyek virágzatában 
a Claviceps purpurea sclerotium alakjával talál-
kozhatni ; ilyenek a Dactylis glomerata, az Arr-
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köszönetét fejezi ki. Ez ügygyei kapcsolatosan 
Tormay Béla indítványára a választmány elha-
tározza, hogy a földmivelési minisztérium könyv-
tárával, duplikátumokra nézve, csereviszonyba lép. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter le-
irata, melyben az istvántelki nyugdijalap vissza 
nem adhatásáról értesít, tudomásul vétetik, 

A kereskedelmi miniszter évi jelentését a 
választmány köszönettel tudomásul veszi, szintúgy 

a földm. miniszter leiratát, melyben az 
istvántelki állami szőlőtélepet visszabocsátja egye-
sületünk tulajdonába. 

A földm. miniszter leirata, melyben az egye-
sületi muzeum mikénti felosztását tudatja, tudo-
másul vétetik. 

A földmivelési miniszter értesítése, hogy 
l'elheö volt istvántélki igazgatót jelenleg nem 
alkalmazhatja, tudomásul vétetik, és a választ-
mány előbbi határozata, mely szerint az igazgató 
az egyesület részéről végkielégítésben részesül, 
érvénybe lép. 

A földmivelési miniszter az Istvántelket illető 
12.000 frtos kötelezd nyilatkozat beküldését kérve, 
a választmány a bpesti gyermekmenhely egye-
sületnél az ügy rendezését megsürgetni hatá-
rozza el. . 

A kereskedelmi miniszter leiratára, az élő 
bárányok szállítására adandó vasúti tarifa-ked-
vezmény tárgyában a választmány az állattenyész-
tési szakosztály javaslatát teszi magáévá, mely 
szerint az élő borjuk szállításánál is használt 
yyüjtőkocsik behozatalát és a 100 kim. alap-
távolság kedvezmény megadása ajánltatik. 

A földm. minisztérium Tormay Béla Berlin, 
Frankfurt, Breslau, München stb. városok élel-
mezését a városi hulladékok mikénti felhaszná-
lását társalgó müvét küldi, melyet a választmány 
köszönettel fogad el, és tanulmányozásra ajánlja 
ugy a * Köztelek* szerkesztőségének, mint az 
állattenyésztési szakosztálynak. 

A földm. minisztérium a filloxerás szőlőknek 
szénkéneggel való gyéritő kezelésére vonatkozólag 
ismertető füzete az egyesület hivatalos közlönyé-
ben a 'Köztelek*-hm lesz ismertetve. 

A földm. minisztériumnak a kosárfonó ipar 
fejlesztése érdekében tett köriratát a választmány 
tudomásul veszi. 

Szakosztályi tárgyak. 
1. A közgazdasági szakosztály javaslatai: 
A szakosztálynak az amerikai sertésbeho-

zatali tilalom megszüntetése elleni állás fogla-
lását a választmány tudomásul veszi. 

Magyarország földbirtok-statisztikájának 
elkészitese ügyében az igazg.-választmány dr. 
Osillag Gyulának, illetve a közgazdasági szak-
osztálynak javaslatát tudomásul veszi és elha-

tározza, hogy a földbirtok-statisztika elkészítését 
a földmegoszlás és megterheltetés tekintetében 
feliratilag kérelmezi a földmiv. minisztériumtól. 

A közgazdasági szakosztály javaslatát, a 
konzulátusi ügynek, a mezőgazdaság ezéljainak 
megfelelő módoni szervezését illetőleg, a választ-
mány megköszönve Bernáth István előadó rész-
letes és szép munkálatát, a javaslatot elfogadja 
és ily értelemben ir fel a földmivelési minisz-
tériumhoz. 

A gyapjuszokványsuly jegyzésének meg-
változtatását 56 kgról 100 kgra a választmány-
helyesléssel elfogadja és e tárgyban feliratot 
intéz a kereskedelmi minisztériumhoz. 

A földm. minisztérium által véleményadás 
végett beküldött Donáth-féle marhabiztositási 
ügyben a választmány várakozó álláspontot fog-
lal el az albizottság jelentéstételéig. 

2. Az irodalmi szakosztály javaslatai : 
A becsléstani pályázatra csak egy mű ér-

kezvén be, mely az előirt feltételeknek nem fe 
lelt meg, a választmány Tormay Béla indítvá-
nyára, uj pályázatot fog kihirdetni, de csak akkor, 
ha lesz pályanyertes könyviteli munka. 

Szemere Huba által felajánlott pályadíj a 
burgonyabetegségek és azok elleni védeke-
zésre hogy kiirassék, a választmány helyben 
hagyja. 

3. A műszáki szákosztály javaslatai: 
A felső-tiszavidéki gazd. egyesülettel karöltve 

rendezendő aratógép-versenyre a 600 forint 
maximális összeget a választmány elfogadja és 
miután e verseny czélját az arató-gépeknek vál-
tozatos talajviszonyok közti kipróbálása képezi, 
a verseny helyéül Nyíregyházát vagy vidékét, 
és pedig kiemelésével annak, hogy homoktalajon 
rendeztessék, állapítja meg. 

A felállíttatni tervezett gépkisérleti állomás 
ügye igen élénk eszmecserére adott alkalmat, 
felmerülvén ugyanis a Köztelek- épület kiépí-
tése is, a választmány e kérdést egy albizott-
ságra ruházta át, melynek tagjai Luczenbacher 
Pál elnöklete alatt Nagy Dezső, Karsay Albert 
és Forster Géza. 

4. A lótenyésztési szakosztály javaslatai : 
A lótenyésztési szakosztály előterjesztései 

közül az első a totalizatőr intézményének fen-
tartására irányul. 

A szakosztály feladatát képezi a lótenyész-
tés emelésére czélzó mindenféle törekvés elő-
mozdítása, tehát éber figyelemmel kisérni azon 
mozgalmakat is. melyek a lótenyésztés előmene-
telét veszélyeztetik. — Legutóbb ily mozgalom 
indult meg, mely a totalizatőr eltörlésére irányult I 
azon alkalomból, hogy néhány jokey a lovaglás- j 
tói eltiltatott. 

A totalizatör-intézmény szoros kapcsolatban 
van a lóversenyügy mai fejlett állapotával, ez 
pedig a telivér tenyésztéssel halad karöltve, vagy 
avval együtt hanyatlik. — Az immár évtizedek 
során fáradságos és költséges munkálkodással a 
mai színvonalra emelt országos lótenyésztés alap-
ját a telivér tenyésztés képezi, ha pedig az alap 
megrendül, ugy az ezen emelt egész intézmény 
veszélyeztetve van. A totalizatör-intézmény hord-
erejét a versenyügyre és igy a telivér-tenyész-
tésre vonatkozólag eléggé bizonyítják a következő 
számadatok. Az 1890 ik évben a magyar lovar-
egylet versenydijak czimén adott 348,978 frtot, 
a mely összegből a belépti dijak csupán 107,000 
forintot szolgáltattak, a totalizatörből mintegy 
279,000 frt folyt be, tehát a versenydijaknak 
több mint 2/3-a, azonkívül az állam is ez intéz-
ményből 62 ezer frtot vett be. A totalizatör-
intézmény eltörlésével, a versenydijak rész-
szel csökkennének, természetes, hogy ugyanily 
arányban csökkenne a versenyanyag, és előre 
látható, hogy telivér tenyészanyagunk is ily 
arányban fogyna, és vándorolna a külföldre, a 
mely pedig jelenleg ugy az állam, mint a magán-
tenyésztők által nagyban alkalmaztatik az orszá-
gos lótenyésztés fejlesztésére és emelésére. Ezen 
visszaesést ismét helyrehozni talán sohase len-
nénk képesek, világos példa erre Németország, 
hol a totalizatőr mintegy 5 év előtt eltöröltetett 
s oly visszaesés mutatkozott, hogy 3 év előtt 
ismét behozatott ez intézmény. 

A szakosztály tehát azon kéréssel fordul a 
választmányhoz, roikép az országos lótenyésztés 
érdekében intézzen felterjesztést a földmivelési 
minisztériumhoz, hogy a totalizatör-intézmény 
fentartására saját hatáskörében közrehatni ke-
gyeskedjék. A választmány a szakosztály elő-
terjesztéséhez egyhangúlag hozzájárul. 

A takonykór miatt kiirtandó lovakért nyúj-
tandó kárpótlás ügyében a szakosztály javasla-
tát, mely a kártérítést önmegadóztatás utján véli 
keresztülvihetni, a választmány gróf Andrássy 
Aladár indítványára, tekintettel arra, hogy az 
állam, de különösen a hadsereg van leginkább 
veszélyeztetve e betegség által, oly módon vál-
toztatja meg, hogy a kártérítés az államtól ké-
rendő és a választmány ily értelemben határozza 
el a felterjesztést a földmivelési minisztériumhoz. 

5. Az állattenyésztési szakosztály javaslatai : 
A választmány a szakosztály azon indítvá-

nyát, mely szerint a földm. minisztériumhoz fel-
irat intézendő oly értelemben, hogy av állami 
tanintézeteken történt etetési kisérlelek eredményei 
közzététessenek, elfogadja és a szükséges lépése-
ket megteszi. 

Épp ugy elfogadja a választmány a szak-

'enatherum elatius, az Alopecurus pratensis, a 
1hleum praténse, az Anthoxanthum odoratum, az 

•rostts vulgáris stb. 
Sokszor előfordult már, hogy egyik-másik 

„azdaság álattenyészetében magzatelvetélések ál-
lottak be, a nélkül, hogy ennek a tulajdonosok 
okát tudták volna adni. És az ilyen esetek nem 
egy- alkalmával az elvetélés oka az lehetett, hogy 
a lekaszált széna füveiben varjútövis nagyobb 
mértékben fejlődött ki. 

A fűfélék virágzatában található varjutövisek 
különböző alakúak és nagyságúak, de szinük 
mindig sötét. A nagyság némileg arányban van 
az illető fű magjának (melynek helyét a varjú-
tövis foglalta el) nagyságával. 

I-Iogy a gabonafélékben, valamint a réti fü-
vekben ugyanazon gombafaj idézi-e elő a varju-
körömképződést ? azt mai napság még nem tudni. 
Lehet, hogy más gombafaj az, mely a búzában, 
más, mely a rozsban, i,smét más, mely az árpá-
ban, zabban, angol perjében s egyéb fűben okoz 
varjukörömképződést; de az is lehet, hogy egy 
és ugyanazon gombafaj az, mely a gabonafélék 
valamennyiében és a legtöbb fűben idézi elő a 
szóban forgó betegséget. Az utóbbi feltevést meg-
erősíteni látszik ama tapasztalat, hogy a gabona-
vetés,eknek leginkább útszéli tájain, ott tehát, a 
hol mindenféle fü is nő; találhatni a leggyakrabban 

varjukörmös kalászokra, Ezt a tapasztalatot más-
kép nem igen fejthetjük meg, mint hogy a ga-
bonavetést az útszéli füvek inficziálják nagyon 
gyakran. 

Még felemlítem, hogy az anyarozsnak nagyon 
jó ára van, különösen az ujabb időkben. A gyó-
gyászatban e sajátságos testeket általánosan al-
kalmazzák szülési nehézségeknél; az anyarozs 
görcsös összehúzódásra ingerli az anyaméhet s 
igy ezen hatásával gyakran segit az anyán és a 
magzaton; máskor meg az anyaméh vérzését ál-
lítja el. 

A droguisták azelőtt, mig a rosták nem vol-
tak oly tökéletesek és oly általános használatban, 
Európában képesek voltak szükségleteiket besze-
rezni s nem fizettek valami magas árt. Mai nap-
ság azonban már kénytelenek egyéb világrészek-
hez (különösen Ausztráliához) fordulni, miáltal 
az anyarozs ára nagyon felszállott. Némely év-
ben megfizetik annak hektoliterét 80—120 Írton, 
sőt magasabb áron is. 

Ez olyan ár, a miért érdemes volna az 
anyarozsot, ha sok van éppen, valamely meleg, 
nedves évben, szemenként szedetni ki a táblából. 

A minő közönséges a varjuköröm a rozsban 
és ritka a búzában, olyan közönséges a kőüszög 

a búzában és ritka a rozsban. A rozs kalászai-
ban kőüszköt eddig csak a külföld egy pár he-
lyén találtak, de a hol jelentkezett, mindenütt 
nagyobb károkat okozott. Frank, a kiváló phyto-
pathologus csak két helyet jelöl meg, a hol a 
rozskőüszögöt észlelték: Ratibor környékét, Szi-
léziában és Brünn tájékát. 

Linhart György gazdasági akadémiai tanár, 
ki «Magyarország Gombái* czimii gyűjteményes 
munkáiban különösen n„gy figyelemmel volt a 
kultúrnövények betegségeire, kőüszkös rozskalá-
lászokat nem tudott az országban sehol sem ta-
lálni daczára annak, hogy ilyen kalászok nyerése 
czéljából a rozsföldeket utazásaiban gondosan 
megszemlélte. 1888-ban végre Gsesztvéről, Nógrád -
megyéből küldtek be kőüszkös rozskalászokat, 
ugy, hogy Csesztve valószínűleg a rozskőüszög 
első lelhelye hazánkban. 

A mi a rozskőüszög kinézését illeti, az ép-
pen olyan, mint a buzakőüszögé. Az üszkös sze-
mek gömbölyűek és sokkal rövidebbek, mint az 
egészséges rozsszemek. Ha a kőüszkös rozsszemet 
ujjunk között szétmorzsoljuk, az éppen olyan kel-
lemetlen, heringre emlékeztető szagot áraszt, 
mint a minőt a kőüszkös buza szétmorzsolásánál 
érezhetni. 

A rozsban a kő- vagy büdös üszköt, nem 
ugyanaz a gombafaj idézi elő, mint a mely a 
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osztálynak az állattenyésztési egyletekre vonat-
kozó javaslatát. 

Az olcsó marhasóra vonatkozó indítványt 
szintén elfogadja és ily értelemben határozza el 
a felterjesztést a földmivelési miniszterhez. 

Hasonlóan elfogadja a választmány és hoz-
zájárul a Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei gazd. 
egyesület azon átiratához, mely az országos vá-
sárokon történő marha-passzus átiratási nehéz 
ségek megszüntetését kéri a földm. miniszté-
riumtól. 

6. A törzskönyvvezető bizottság javaslatai : 
A választmány a bizottság kebelében meg-

üresedett tagságra Forster Gézát, az egyesület 
igazgatóját választja meg. 

Végül pedig előadó bejelenti a törzskönyv-
vezető bizottság törzskönyveiben vezetett állatok 
létszámát. Miután a választmány tudomásul vette 
ezen jelentéseket, kimerülvén az ülés tárgysoro-
zata. Elnök berekeszti az ülést. 

A földbirtoki statisztika szervezéséről 
Felolvastatott az orsz. magv. gazd egyesület közgazda-

sági szakosztálya f. hó 4-ki ülésén. 
(Előadói vélemény.) 

I. Mire terjedjen ki a földbirtoki statisztika ? 
A földbirtokra vonatkozó törvényhozásnak, 

ugy az annak érdekeit gondozó közigazgatásnak s 
egyáltalán a helyes és egészséges közgazdasági 
politikának érdekében régóta elismertetett annak 
szüksége, hogy a földbirtokra, annak megoszlására 
s megterhelésére vonatkozó adatok is rendszere-
sen gyűjtessenek, szakértőileg feldolgoztassanak s 
közzététessenek.Mint az alábbiakban előadni szeren-
csém leend,Magyarországban ez irányban már némi 
kezdeményezések történtek, kormányintézkedések 
is kibocsáttattak; de a földbirtok mostani állapotára 
vonatkozó hü és biztos statisztikai adatok hiva-
talos összegyűjtése, rendszeres feldolgozása mind-
eddig nem történt meg, arról a mostani állapot-
nak megfelelő hü képet és teljes átnézetet mind-
eddig nem birunk. 

A szigorú értelemben vett földbirtoki statisz-
tikán kívül — igaz — még kiterjedtebb foga-
lomkör az úgynevezett mezőgazdasági statisztika, 
mely az egész mezőgazdasági életre kiterjed s 
annak összes nyilvánulásait figyelemmel kiséri. 
Ismeretes a Bécsben tartott 1890-iki gazdakong-
resszus azon határozata, «hogy a mezőgazdasági 
statisztika mivelése a mezőgazdasági politika elen-
gedhetlen alapját s a gazdasági orientatió segédesz-
közének egyik legfőbb ágát képezi.» Ámbár a mező-
gazdasági termelés legtöbb ágaira; az állattenyész-
tésre, a mezőgazdasági munkásokra, vállalatokra, 
forgalomra stb. vonatkozó adatok eddig is gyűj-
tettek s részint a gazdasági egyletek, részint né-

mely ipar s kereskedelmi kamarák dicséretes buz-
galommal a mezőgazdaság állapotával is foglal-
koztak s arról egyes adatokat gyűjtöttek, melyek 
az országos statisztikai hivatalban feldolgoztattak: 
de azért a magyar mezőgazdaság statisztikájának 
teljes szervezése, mely a földbirtok statisztikájára 

,is kiterjed, inkább még a jövő feladata. De az e 
kérdéssel való foglalkozás nem tétetvén felada-
tommá, szigorúan csak a földbirtoki statisztika 
szervezésével fogok foglalkozni. 

A földbirtoki statisztika feladatának én azon-
ban nemcsak a birtokállomány kimutatását, ezen 
állomány megoszlásának, vagyis a birtokoknak a 
tulajdoni czim, nagyság és jövedelmezőség szerint 
való csoportosításának s az időközi változások-
nak feltüntetését tartom, hanem igénytelen néze-
tem szerint a tájékozás, melyet a statisztika nyújt, 
csak akkor tökéletes, a czél, mely előttünk lebeg, 
csak akkor éretik el teljesen, ha a földbirtok te-
herállománya szintén fölvétetik s kimutattatik, 
csakis teljes áttekintés mellett nyugodhatnak biz-
tos alapon azok a következtetések, melyeket az 
agrárstatisztikából levonni akarunk. A földbirto-
kot, annak teherállományával együtt kell tehát 
vizsgálódás tárgyává tenni. Mily értéke lehet pél-
dául a földbirtokosok vagyonkimutatásának és e 
kimutatások összesítésének, ha figyelmen kívül 
hagyatik a teher, mely az egyesre s az össze-
ségre nehezkedik? Viszont a teherállomány ki-
mutatásából csak akkor lehet egyetmást követ-
keztetni ugy az egyesek, mint az összeség hely-
zetére, ha a teherkimutatás adatai összehasonlit-
tatnak s kombiriáltatnak a földbirtok megoszlására, 
a földbirtokok jövedelmezőségére vonatkozó adatok-
kal. Elismeri ezt Inama Sternegg Károly Tiva-
dar, udvari tanácsos, ki 1883-ban adta ki cDt'e 
Statistik der Hypothekarschulden in Oesterreich» 
ezimü müvét, ebben sajnálatát fejezi,ki a felett, 
hogy a teherállományra vonatkozólag kiderített 
adatok mellett hasonló adatok a földbirtok gaz-
dasági állapotára megoszlására nézve rendel-
kezésre nem állanak mert csak ezek mellett 
lehetne az adósságtehernek egész jelentőségét a 
megfelelő viszonyokban szemügyre venni.» El-
ismerte ezt a magyar orsz. statisztikai hivatal 
is, midőn az 1883-ik évben eszközölt próba-
fölvételek alkalmával a tehertételeket bizonyos 
birtok-kategóriák szerint nyomozta ki. 10 hol-
don alóli, aztán 11—20, 21—80, 81—200, 
201—1000 és 1000 holdon felüli birtok-kategó-
riákat állítván fel, kimutatta, hogy minden egyes 
birtok-kategoria miként van megterhelve s így a 
birtok-megoszlást a terheléssel vonatkozásban ál-
lította elénk. 

A mint a kereskedőre nézve megkívántatik, 
hogy könyvvitele aktívumát ugy, mint passivu-
mát híven kifejezze s a mint a földbirtokos va-

gyonának kimutatása — a telekkönyv — hivatva 
van a birtokállományt, annak kevesbedését ugy, 
mint szaporulatát, de egyúttal a birtokot terhelő 
adósságait is feltüntetni: akképen a földbirtok 
statisztikája is ugy a birtokról, mint a teherről 
nyújtson teljes felvilágosítást. Nem ok nélkül uta-
lok itt mindkettő szükségességére, mert tudom, 
hogy vannak sokan, kik csak egyikre vagy má-
sikra helyeznek súlyt s a nézetük szerint kevésbé 
fontosat mellőzhetőnek tart ják. 

II. Az eddigi kormányintézkedések. 

Mind a termőképes földbirtok területének az 
egyesek közti megoszlása, mind a földbirtokot ter-
helő adósságok kipuhatolása körül az utolsó év-
tizedek alatt oly kormányintézkedések létesíttettek, 
melyeket okvetlen figyelembe kell vennünk, ha a 
birtokstatisztikát jövőben rendszeresen és teljesen 
organizálni akarjuk. A tudományban elismert el-
vek mellett, ugyanis az eddig szerzett tapasztala-
tok fogják a jövendő fejlődés útját és irányát ki -
jelölni. 

A termőképes földterületet Fényes Elek kezdte 
még a 40-es években összeszámlálni s statisz-
tikai vizsgálódásait 'Magvarország statisztikája 
czimü 3 kötetes munkában (Pest 1842—184;!) 
közzétenni. Az Erdélyen kivüli Magyarország, ugy 
Horvát-Szlavonország és a katonai végvidék termő 
földére terjeszkedett ki és ámbár akkor még a 
a szükséges hivatalos statisztikai apparatus ren-
delkezésére nem állott, adatgyűjtései az akkori 
viszonyok közt, már ennélfogva is, igen figyelemre 
méltók voltak s azoknak alapossága a későbbi 
ideiglenes kataszter által igazoltatott is. Például, 
nézete szerint a termőképes földterület 39.749,330 
kat. hold. mig az ideiglenes kataszter adatai 
38.872,123 kat. holdra teszik a termőföldet, 
46.455,900 kat. holdra az összterületet. Azon-
ban földbirtoki statisztikáról oly értelemben, mi-
nőben azt előrebocsátottuk, csak a kataszter és 
a telekkönyvek létesítése után lehetett sző. 

Az 1851-iki földadó-kataszter adatai a birtok-
állomány, a telekkönyvek adatai ellenben a tei -
hekre nézve nyújtanak eligazodást, ámbár teljes 
földbirtokstatisztika nem készült el s rendszeresen 
nem vezettetett, de történtek egyes oly intézke-
dések, melyeknek czélja volt mindkét intézmény 
adatait statisztikai érdekben hasznosítani. Az 
ideiglenes földadó-kataszter adataiból nevezetesen 
a földbirtok megoszlására s a birtokoknak nagy-
ság szerinti osztályozására vonatkozó és egyéb 
statisztikai czélból érdekes kimutatások készül-
tek, pl. a mivelési ágak, a birtokrészletek sza-
mának kimutatása, A földterület a különböző 
nagyságú birtokok közt, az akkori adatok szerint 
következőleg oszlott meg : 

búzában idéz elő hasonló betegséget. A rozssze-
mek büdös üszkét a Tilletia secalis Kühn, mig a 
buzakőüszköt vagy a Tilletia laevis Kühn vagy 
a Tilletia caries Tul. okozza. 

Más gabonában, mint a búzában és rozsban 
kőüszköt eddig nem találtak, de a füvek közül 
többen szenvednek hasonló betegségben; igy a 
réti füvek közül a Lolium per enne- füzérében, to-
vábbá az Agrostis alba és Agrostis stolonifera bu-
gáiban található néhakőüszök; a gyomnak tekin-
tett füvek közül pedig a taraczk (Triticum re-
pens), az egérárpa (Hordeum murinum), továbbá 
az Apera spica venti virágzata van néha kőüszög 
által megtámadva. 

E különféle füvek büdös üszkét többnyire 
más és más gomba okozza. Igy a Lolium-ét a 
Tilletia Lolii Awd., a taraczkét Tilletia contro-
versa Kühn, az egérárpáét a Tilletia Hordei 
Kcke. 

Az idei nedves nyárban sok oly gomba vonta 
magára a figyelmet, a mely addig csak ártatla-
nul látszott élősködni egyik-másik kultúrnövé-
nyünkön. Ilyen gomba a zeller rozsda is. A Fertő 
tó mellett fekszik Nezsider városka, melynek 
szorgalmas népe a szőlőmivelés és gyümölcste-

nyésztésen kivül a zöldségkertészkedést üzi nagy 
előszeretettel. Bécs közel van, terményeiket, kü-
lönösen a zöldséget, itt adják el szép haszonnal 
a nezsideriek. Zöldségtermelésük kiterjedt voltá-
ról tesz tanúságot az, hogy magából a zellerből, 
mint hallottam, évenkint 10,000 forintot vesznek 
be Nezsider lakosai. Az idei nyáron szomorúan 
azt tapasztalták a nezsideri zöldségtermelők, 
hogy zellerök fejlődésében nem akar előrehaladni. 
A zellerleveleket apró, szabálytalan alakú barna 
foltok lepték be sürüen s ők mindjárt e barna 
foltoknak tulajdonították zellerük satnya állását. 
Beküldtek néhány ilyen barnafoltos levelet Óvárra, 
a melyeket itt megvizsgálva, kiderült, hogy egy 
rozsdagomba a Puccinia bullata Pers. okozza a 
zeller betegségét. 

E gomba a zelleren, kivül a petrezselymen és 
mégnéhány az Ernyősök családjába tartozó vad nö-
vényen is élősködik, igy például a büdös bürökön 
(Conium maculatum) s hazai növényeink egyik 
legmérgesebbikén a mérges ádázon (Aethusa Gy-
napium.) 

Hogy valaha e gomba hazánkban kártéko-
nyán jelentkezett volna, arról nem olvashatni 
sehol semmit s a külföldi irodalom is csak arról 
tesz említést, hogy a Puccinia bullata ujabb idők-
ben Anglia zellertermelésében okozott volna nagy 
károkat. 

A Puccinia bullatá-nak minden fejlődési 
alakját nem ismerjük; a gomba a fentemiitett 
növényeken csak két fejlődési stádiumban : uredo-
és telento alakban található. A gabonarozsdát 
tudvalevőleg szintén a Puccinia-gomba nem egyes 
fajai okozzák (úgymint a Puccinia graminis Pers., 
a Puccinia Rubigo-vera D. G. és a Puccinia co-
ronata, Gorda) s valamennyi gabonarozsdafajnak 
4 fejlődési alakját ismerjük: az uredo, telento, 
spermogonium és aeadMíw-alakot. Ez alakok kö-
zül kettő, úgymint az uredo és telento mindig 
a gabonán, a másik kettő pedig úgymint a sper-
mogonium és aecidium mindig valaminő más 
növényen élősködik, A Puccinia graminis aeei-
diuma és spermogoniuma pld. a sóskaborbolyán, 
a Puccinia Bubigo-verá-jé az Érdeslevélüek csa-
ládjába tartozó egyes növényeken [minők a fekete 
nadálytő (Symphytum officináié), a kutyanyelvüfü 
(Cynoglossuin officináié), a pettyegetett tüdőfü 
(Pulmonaria officinalis)], a Puccinia coronatá-é 
ismét a varjútövis- en és a bengefán (Rhamnus 
cathartica és Rhamnus frangulá-n) lelhetők fel. 
Valószínű, hogy a zeller-rozsdának is meg .'an-
nak a maga aecidium és spermogonium alakjai, 
a melyek talán egészen más növénycsalád egyes 
tagjaiban akadtak gazdájukra. 

Mezey Gyula. 
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A birtokok megterheléséről is készült kimu-
tatás. A bekeblezett adósságok 1858-ban össze-
irattak (azóta ily általános összeírás nem tör-

• tént) s ezen összeírás eredménye szerint a ma-
gyar korona országaiban 1 2 0 5 7 millió volt akkor 
csak betáblázva, mig a német szövetséghez tar-
tozó osztrák örökös tartományokban 1.069,78 
millió, a lengyel tartományokban 68'78 millió a 
Lombárd-velenczei királyságban pedig 392,25 mil-
lió frt volt bekebelezve. Azonban e kimutatás 
1855. decz. 15-iki telekkönyvi rendelet kibocsá-
tását követő néhány év múlva rendeltetvén el, 
nem kell megütköznünk e feltűnően kis teher-
állomány felett, kivált ha figyelembe vesszük, 
hogy az örökös tartományokban a tartomány-
táblai s telekkönyvi rendtartások már régibb idő 
óta érvényben állottak. 

A provizorium alatt adatott ki a telekkönyvi 
értékforgalom kimutatására vonatkozó rendelet 
(a m. kir. helytartó tanácsnak 1864. évi febr. 
9 ikén 296. sz. a. intézvénye a törvényhatóságok 
kormányzóihoz), mely tárgyunkra nézve nagy 
fontosságú, miután a telekkönyvi hivatalokban 
ma is e rendelet alapján történik v forgalmi 
adatok összeállítása és kimutatása. E rendelet 
sserint évről-évre adatok gyűjtendők a földbirtok 
körül a birtokos személyében beállott változá-
sokról a változás jogczimének részletezésével 
[szerződés, végrehajtás, haláleset). Kimutatható 
tehát ezek alapján a birtokos-változások esetei-
nek száma. De miután a birtokost cserélt ingat-
lanok pénzben kifejezett értéke is kitüntetendő, 
e kimutatások alapján meg lehet mondani, vájjon 
szerződés által, végrehajtás által, haláleset folytán 
előállott birtokváltozásoknak mi a pénzértéke? 
Mindezekből fontos közgazdasági következtetések 
vonhatók ki. Például a birtokos változások száma, 
mely folyton növekszik és a statisztikai kimuta-
tások szerint 1887-ben 54%-a l magasabb, mint 
1875-ben, kétségtelen jele az ingatlan növekvő 
mobilizácziójáuak. A végrehajtás folytáni birtokos-

•változásokból szintén közgazdasági következteté-
sek vonhatók, különösen 1880. és 1881-ben mu-
tatnak a számok e téren rosszabbodást, azóta 
javulás állott be. A kimutatásokból továbbá ki-
derül, hogy egyre kisebb birtokrészletek azok, 
melyek birtokost cserélnek. A birtokost változ-
tató ingatlanok átlagos értéke haláleset folytán 
történt változásnál a legnagyobb, pl. 1887-ben a 
birtokost változtató ingatlanok átlagos értéke 
803 frt volt, ha pedig részletezzük, szerződés 
folytán 647 frt, végrehajtás folytán 700 frt, ha-
láleset folytán 1347 frt átlagos értékű ingatlan 
cserélt gazdát. A legnagyobb szám haláleseteknél 
onnét ered, mert ' i t t rendesen nem egyes birtok-
részletek, hanem az egy személy tulajdonában 
állott összes ingatlanok ruháztatnak át. Az ingat-
lanok értéke a rendelet szerint az átruházás 
alapjául szolgáló jogügyletekből és ha ez ki nem 
derülne, a fizetendő kincstári illeték alapján je-
gyeztetik elő. 

Az idézett helytartótanácsi rendelet szerint 
a terhekről, azok változásairól és a törlésekről 
is vezetendők kimutatások, elkülönítve az állandó 
(egyszer s mindenkorra érvényes) összegeket az 
évenkinti tartozásoktól és az uj terhek keletkezé-
sénél kitüntetve azt, vájjon szerződés, igazolt elő-
jegyzés, végrehajtás, vagy hagyatéki átadás utján 
keletkeztek-e? E mellett a rendelet mint óhajt 
hanggulyozza, hogy a telekkönyvekben már addig 
is békebelezett összegek összeirassanak,erre nézve 
azonban semmi kötelező szabályt nem állit fel, 
csak azt mondja, hogy az illető telekkönyvveze-
tőnek ebbeli buzgalma különös érdemnek fog el-
ismertetni. 

Ezen közhasznú s figyelemreméltó intézke-
désnek a'2 óhajtott foganatja rögtön nem lett, 
mert a telekkönyvi hatóságok az abban kívánt 
előjegyzési könyvet és kimutatásokat sokáig vagy 
épen nem, vagy csak nagyon hiányosan vezették; 
1875. év óta azonban ismét rendesen vezettet-

nek azok és a statisztikai hivatalban fel is dol-
goztatnak. Kétszeres értékük lenne ezen adatok-
nak azonban akkor, ha a földbirtok megoszlásá-
nak s a jelzálogi terheknek teljes statisztikája 
elkészülne és igy az évi forgalmat több irányban 
lehetne szemügyre venni és az agrárpolitikai 
czélból szükséges következtetéseket levonni. Egész-
ben véve e rendelet jövőre is fentartandó volna, 
mindazonáltal pótlandó bizonyos intézkedésekkel, 
melyeknek szükségét azóta az elmélet s gyakor-
lat kimutatta. Nevezetesen gondoskodni kellene, 
hogy a keletkezendő terheknél jövőre a kamatláb 
is kitüntettessék, ez a hitelviszonyok szükséges 
ismertetéséhez tartozik, mint ezt az 1876-ban 
Budapesten tartott nemzetközi statisztikai kon-
gressus is kívánta.1) Azonkívül külön kimutatás 
volna vezetendő a közczélokból eszközölt kisajá-
títások részére, mert e kimutatás is nevezetes 
értékadatokat szolgáltatna , melyek sok tekintet-
ben eltérnek az önkényes szerződés folytán kimu-
tatott vételár-öszszegektől.Mint a földbirtok-statisz-
tikánál felhasználandó adatok figyelembe veendők 
továbbá a népszámlálási eredmények, melyek a 
földbirtokosok számát feltüntetik, továbbá a m. 
kir. pénzügyminisztériumnak az egyenes adók 
eredményein alapuló közlései, melyek még az uj 
földadó szabályozást megelőzőleg 1869-ben állít-
tatták össze s melyek szerint tekintve a földtu-
lajdonos személyességét és befoglalva a nem ter-
mőképes területet is — van : 

Az ujabban pontosán beszolgáltatott évi ki-
mutatások daczára hazánk jelzálog terhelési állo-
mánya ismeretlen maradt és az 1882-iki állam-
költségvetés tárgyalása alkalmával kifejeztetett az 
az óhaj, hogy e viszonyok beható tanulmány 
tárgyává tétessenek. Az országos statisztikai hi-
vatalnak jelentése alapján2) s egy e tárgyban 
tartott enqucte javaslatára 1883-ban az ország 
több megyéjében próbafölvételek történtek, melyek 
eredményeit Keleti Károly, az országos statiszti-
kai hivatal főnöke, ki a jelzálog-statisztikát már 
régebben és ismételve sürgette, behatóan ismer-
tette.3) A birtokstatisztika'' szervezésének szem-
pontjából érdekünket különösen a követett mód-
szer kötheti le. Kiindulási pontul az szolgált, 
hogy az egyes tehertételek keletkezésük időpontja, ' 
jogczim és jogi minőségük szerint bizonyos birtok-
kategóriák szerint nyomoztassanak ki és egyúttal 
a felvétel alá került földbirtokok értéke a külön- | 
böző években fölmerült vételárak és a kataszteri . 
jövedelem 20-szorosának tekintetbe vételével ki-
tüntettessék. A tehertételek jogczim szerint követ- i 
kezők voltak: 

1. törlesztési (annuitási) kölcsönök, 
2. másnemű kölcsönök, 
3. vételár hátralékok, 
4. örökösödés czimén, 
5. végrehajtási uton való bekebelezések, 
6. adó s más kincstári tartozások, (külön j 

az ármentesitési teher) 
7. betáblázott váltóadósságok, 
8. hitelnyújtásból (valamely intézetnél élve-

zett s biztosított váltóhitelből) eredő kö-
vetelések, 

9. évenkinti tartozások. 
E tételek minden egyes telekkönyvből jog-

czim kitüntetésével kivonatoltattak, a tehertétel 
keletkezésének éve, a kanlatláb, a megítélt per-
költségek kimutattattak s az is kitüntettetett, 
vájjon az előjegyzett vagy bekebelezett tehertétel 
10 holdon alóli, 11-től 20 holdig, 21-től 80 holdig, 

') Neuviéme session du congrés international de 
statistique á Budapest. Rapports et Résolutions. Budapest. 
876. 58-ik 1. 

a) L. ^Közgazdasági Értesitó'» Í883. februári szá-
maiban. 

») Megjelent Kilián Frigyesnél 1885-ben. 

81-től 200 holdig, 201-től 1000 holdig és 1000 
holdon felüli birtokterületet terhel-e? A próba-
fölvételek az ország külömböző vidékein létező 
9 telekkönyvi hatóság területén eszközöltettek, 
minden telekkönyvi hatóság 6 községet jelölt ki, 
melyeknek telekkönyvei fölvétettek; összesen 
48.318 telekkönyv vétetett fel s minthogy az 
összes telekkönyvnek száma akkor 4.531,824 
volt, az összes telekkönyvek 1 0 6 % kivonatolta-
tott. A fölvétel igen érdekes eredményeket nyúj-
tott, melyeket Keleti több oldalról s behatóan 
illusztrált.4) Összesen 54 község 365,101 kat. 
holddal vétetett fel, e területből a külső telkeket 
(a sajátképi földbirtokot) 1883 ban 9.590.558 frt 
58 kr egyedül a beltelkeket 2.108,571 frt 94 kr 
terhelte. 

A külbirtokot terhelő adósságok ekkép osz-
lottak mea: 

Kiderült ebből, hogy a legkisebb es a 
legnagyobb birtok leginkább van megterhelve; 
ha a holdankénti terhelést a fönnebbi bir-
tokkategóriák szerint tekintjük a 10 holdon 
alóli birtok helyzete a legrosszabb, mit egy 
más összeállítás is igazol. Kimutatható, hogy e 
terhelés a nagyobb városok (Budapest, Pozsony) 
közelében nagyobb volt. A tehertételekről is ér-
dekes következtetések voltak levonhatók. A leg-
kisebb (100 frton alóli) összegű bekeblezett 
tételek az összes tételek számának több mint 
felét képezték, mig azok pénzértéke a főösszegnek 
5%-á t sem tette ki. 

Összehasonlítás tétetett arra nézve is, hogy 
a birtokok értékükhöz képest mennyire vannak 
megterhelve. Két értékmutató vétetett alapul, a 
kiigazított katasteri tiszta jövedelem 20 szorosa, 
továbbá — a hol kimutatható volt — a tényle-
ges vételár. A kataszteri értéket véve alapul — 
a jelzálogi terhelés ennek mintegy harmadáig 
( 2 9 - 5 % ) ér el, mig ha az igaz értéket jobban 
megközelítő vétel-értéket tekintjük, az összérték-
nek csak 18—8%-ig terjed a terhelés. Sok te-
kintetben becses és az egészre nézve is tanulsá-
gos anyag az, mely e próba fölvételek által tu-
domásunkra jutott s az arra fordított pénz és idő 
bizonvára nem mondható elvesztegetettnek. 

Mig az 1883-iki próba-fölvételek által beszer-
zett anyag szakértőileg feldolgoztatott és közzé 
is tétetett, addig azon, a birtokviszonyok ismere-
tére nézve rendkívül fontos anyag, melyet az uj 
földadó kataster adatai voltak hivatva nyújtani, 
sem össze nem állíttatott, sem fel nem dolgoz-
tatott. Történtek ugyan intézkedések a kataszteri 
munkálatok alatt 1883-ban, pénzügyminiszteri 
rendeletek bocsátattak ki a birtok megoszlásának 
s a korlátolt s korlátlan tulajdonjogu ingatlanok-
nak kimutatása tárgyában s a kataszteri igazga-
tóságok feladatává tétetett, hogy amennyire a fo-
lyamatban levő munkarészek menetele és elké-
szülte azt lehetővé teszi, a disponibilis segédsze-
mélyzettel és napi dijasokkal dolgoztassák fel^a 
meglevő anyagot a kibocsátott minta űrlapokon. 
De a kitűzött czél el nem éretett, mert a gyüj-
tőivek részint el nem készíttettek, részint az el-
készültek fel nem dolgoztattak. Az e részben 
rendelkezésre álló statisztikai anyagkészlet miben-
létéről Szontagh Albert, tagtárs ur, az albizott-
ság tagja, ki a katasteri munkálatok központi 
felügyeletében részt vett, az albizottság tagjai 
közt kiosztott dolgozatában a következő adato-
kat szolgáltatja: 1885-ik év utolsó negyedében 
a katasteri személyzet foloszlatása alkalmával 5 
kataszteri kerület maradt a birtokmegoszlás ada-
tainak összeállításával hátralékban, a meglevő 
gyüjtőivek további feldolgozása abba maradt, 
meg sem kezdetett. Ötből kettő horvát szlavon-
országi (Zágráb, Eszék), három magyarországi u. 
m. Débreczen (Hajdú-, Szabolcs-, Bihar-, Békés-
megyékből álló) Szombathely, melynek területe 

*) L, fönnidézett tanulmányaiban. 
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Sopron-, Győr-, Vas-, Veszprém-, Zalamegyéket 
foglalta magában és Beszterczébánya (melynek 
keretéhez tartoztak Zólyom-, Gömör-, Nógrád-, 
Hont-, Bars-, Turócz-, Liptó- és Árvamegyék). 
Ezen adatokkal összehangzásban áll az országos 
m. kir. statistikai hivatal által kiadott közgazda-
sági és statisztika <Evkönyv» 1888. évfolyama 
252 dik lapján foglalt az az állítás, hogy a bir-
tokkategóriákra nézve 45 megyéből összeállittat-
tak az adatok, de a többiekből hiányzanak és 
igy mindenekelőtt azon adatok utánpótlása volna 
szükséges, mielőtt az egész adatkészlet szak-
értőileg feldolgoztatnék, mely munkálat a birtok-
megoszlás statistikájának alapját fogná képez-
hetni. 

III. A termőföld megoszlásának statisztikája. 
A katasterből levont eredmények kitüntetik 

a termőképes földbirtokot művelési ágak szerint, 
de a földbirtok megoszlásának statistikája, vagyis 
a szűkebb értelemben vett földbirtok statistika az 
egyes földbirtokok körüli vizsgálódásait más 
tekintetekre irányozza, — nevezetesen e vizsgáló-
dások tárgyai : 

I. a tulajdoni viszonyok elősorolása, illetve 
megkülönböztetése bizonyos meghatározott kate-
góriák szerint. Ezekből a birtokok jogi jellegére 
is következtetések vonhatók. A régibb hivatalos 
kimutatásokban a következő osztályozással talál-
kozunk: 1) koronái s kincstári birtok, 2) köz-
alapítványi, városi (törvényhatosági) és községi, 
3) egyházi, 4) hitbizományi 5) magán birtok. A 
négy első osztály a korlátolt tulajdonu, az ötödik 
a korlátlan tulajdonu ingatlanokat tartalmazza s 
a birtokforgalom statistikájában e megkülönböz-
tetésekre okvetlen súlyt kell helyezni. 

I I . a földbirtokok területének kimutatása. 
E kimutatás azért bir statistikai értékkel, mert 
csak annak aiapján lehet az egyes földbirtokokat 
bizonyos kategóriák szerint osztályozni, illetve 
azokba besorozni. A különböző államokban kü-
lönböző nagyságú, illetve jövedelmezőségű birtok-
kategóriák vétetnek erre nézve alapul. A berlini 
kir. statisztikai hivatal által 1889-ben kiadott 
statisztikai kimutatás a poroszországi földbirto-
kok és épületekről, mely az 1878-iki épületadó-
revisio adatainak alapján bocsáttatott ki, erre 
nézve a következőket mondja 6 ) : «A tudomány 
majdnem egyhangúlag megkülönbözteti a nagy-
birtokot, a középbirtokot, a kisbirtokot és az 
apróbirtokot — Parzellenbesitz —• és nagybirtok 
alatt oly gazdaságot ért, melynek tulajdonosa 
csak a vezetéssel foglalkozik s mely a tulajdo-
nos részére ismereteinek és társadalmi helyze-
tének megtelelő jövedelmet is nyújt, — e kate-
gória válfaja az uradalmi birtok és a latifun-
dium. «Középbirtoknak> oly gazdaság jelöltetik 
meg, melynél a tulajdonos nemcsak a vezetést 
viszi, hanem önkézzel is közreműködik a gazda-
ságban, jóllehet a teendők nagyobb részét bér-
munkások végzik el. «Kisbirtok* oly gazdaság, 
melyet csak a tulajdonos és családja látnak el s 
mely munkaerejüket teljesen igénybe is veszi ; 
végre apró (elaprózott) birtok (Parzellenbesitz) 
alatt oly földbirtok értendő, mely még arra sem 
elegendő, hogy egy családot is foglalkoztasson 
és tápláljon. Ugyané tanulságos munkálat a ki-
mutatás eredményeit elősorolva, megjegyzi a kö-
vetkezőket : «Sem a tudomány, sem a tényleges 
viszonyok megfigyelése alapján nem lehet pon-
tos, számokban kifejezett meghatározást nyúj-
tani arról, vájjon egy nagyobb területkörben a 
külömbörő birtokkategóriák mily részesedési 
aránya az, mely az állam és az összlakosság ér-
dekeinek legeslegjobban megfelel? De el kell fo-
gadnunk, ugy az elméletben, mint a mindennapi 
eletben egyaránt elismert azt az állítást, hogy a 
nagy-, közép-, kis- és apróbirtokok oly vegyülese, 
melynél a közép és a kisbirtok együttvéve a 
többit tulsulyozza, az állani — és népjólétre 
nézve kedvezőnek mondható és igy a földbirtok-
nák Poroszországban ez idő szerint észlelhető 

5) Preussiche Statistik (103) Grundéig enthum und 
Gebaude im Preussichen Staate auf Grund d. Materialien 
der Gebáudesteuerrevision vom Jahre 1878, (Berlin 1889) 
a Bevezetés XXV-ik lapján. 

megoszlása a közérdek kívánalmainak megfelelő-
nek nevezhető. A földbirtokok fönnemlitett sta-
tistikája Poroszországban első sorban kitüntette 
a birtokok számát, a nagy-, közép-, kis- és 
apróbirtokok megoszlását és pedig ugy az egyes 
kategóriákba eső birtokok számanak, mint az 
egyes kategóriák által elfoglalt termőképes föld-
területnek százalék aránya szerint. A nagybirtok 
legalább határát az 500 tallérnyi (földadó "sze-
rinti) tiszta jövedelemnél veszi fe l ; s középbir-
tok 100 — 500 tallérnyi tiszta jövedelemnek felel 
meg és a terület s a földadó szerinti tiszta jöve-
delem egybevetéséből azon tanulságos követ-
keztetésre jut, hogy 500 tallér tiszta jövedelem-
nek átlag mintegy 100 hectár termőképes földte-
rület felel meg.6) 

Hazai földbirtok statistikánk szervezésénél is 
lényeges kívánalom a birtoknagyságok fölvétele 
és osztályozása. Bégibb kimutatásokban a kis-, 
közép- és nagybirtok főkategoriákon kivül még 
más osztályozások is találhatók. A pénzügymi-
nisztériumban fennállott statistikai osztály által 
az 1869. évi földadó kivetési munkálatok alapján 
összeállított statisztikai kimutatásban7) következő 
osztályzatok vétetnek fe l : 5 holdig s ezen alól; 
5 tői 15 holdig; 15-től 30 holdig; 30 tói 50 hol-
dig ; 50-től 100 holdig; 100-tól 200 holdig; 200-
tól 500 holdig ; 500-tól 1000 holdig; 1000 hold-
tól 3000 holdig; 3 0 0 0 - 5 0 0 0 h o l d i g ; 5000—10.000 
holdig; 10,000 holdon felül. 

E felosztás Keleti Károly8) azt jegyzi meg, 
hogy az nem felel meg egészen az úrbéri birtok-
nál eddig szokásos alosztályozásnak, mely szerint 
egy-egy úrbéri telek (sessio) igaz — hogy me-
gyek szerint különbözőleg — mégis körülbelül 
40 holdnyi átlagban volt elfogadva és Vs» Vi, 
Vs telek szerint felaprózva. A számos határsza-
bályozás, a sok helyt keresztülvitt segregatio és 
commasatio azonban a történelmi feloszlás be-
csét nagyban csökkentették és igy azt hiszi — 
hogy ezen beosztással is be lehet egyelőre ér-
nünk s abból a következtetéseket levonnunk. 
Azonban ugyanő a fönnemlitett pénzügyminis-
teriumi kimutatás kategóriáit egyszerűsítve, ösz-
szevonva; 

kis (paraszt) birtoknak nevezi az 5 holdon 
alóli s addig terjedő birtokról kezdve a 30 holdig 
terjedő birtokot, ebbe esvén a fennállott úrbéri 
telkek legnagyobb része; 

kis középbirtoknak a 30-tól 200 holdig terjedő, 
valódi középbirtoknak a 200-tól 1000 holdig 

terjedő és 
uradalmi birtoknak az 1000 holdnál kezdődő 

birtokot; mig 1000 holdnál a latifundium veszi 
kezdetét. 

A kis középbirtokokat a valódi középbirtok-
tól megkülönbözteti, hogy az elsők legnagyobb 
számánál a birtokos még maga végzi a munkák 
kisebb-nagyobb részét ; mig az utóbbiaknál csak 
a kezelést s felügyeletet viszi, gazdalisztre nem 
szorul, de maga többé nem is dolgozik. 

Az 1883-iki próba fölvételek alkalmával 
következő birtok területi kategóriák állíttattak 
fe l : 10 holdig s azon alól; 11-től 20 holdig; 
21-től 80 holdig; 81-től 200 holdig; 201-től 
1000 holdig; 1000 holdon felől. 

Bészint azért, me t a fejlődés azonos sta-
tisztikai kategóriák alapján biztosabban és köny-
nyebben kimutatható, részint mert a fönnemlitett 
pénzügyminisztériumi kimutatásban foglalt osztály-
zatok s megkülömböztetések a hazai gazdálkodási 
viszonyok keretében igenis alkalmazhatók: a 
fönnebbi pénzügyminiszteri osztályozás jövőben 
is fenntartható volna. 

Azonban tekintettel azon fontos szempon-
tokra, melyek a birtokok fokozódó elaprózása 
folytán fölmerülnek s tekintettel arra, hogy ezen 
elaprózás mértékét és dimensióit behatóan ismerni 
és folytonos figyelemmel kisérni a helyes mező-
gazdasági politika elutasithatlan követelménye : 
az 5. holdon alóli területek is külön Jcimutatan-
dók volnának és pedig holdanként emelkedő kate-

6) Ld. az idézett mű bevezetését a XXVIlI.-ik lapon 
') Közli Dőbner Rudolf. A földadó kataszter. Budapest. 

(1879) 9-ik lap. 
') Keleti Károly : Hazánk s népe (1873) 148. lap. 

goriák szerint, tehát 1 hóidig-, l—2\ 2—3; 
3—á; 4—5 holdig. 

I I I . A földbirtokok kataszteri tiszta jöve-
delmének átnézete. Ámbár a kataszteri tiszta jöve-
delem Magyarországban a valóságos tiszta jöve-
delemtől lényegesen eltér és az önkénytes és 
szerződéses eladásoknál elért becsérték a katasz-
teri értéket sokkal felülmúlja — mint ezt az 
1883-iki próbafölvételek is igazolják, — a föld-
birtokok tiszta jövedelmének bizonyos osztályza-
tok szerinti kimutatása összefüggésben a földbir-
tokok számának és a termőképes földterületnek 
kimutatásával az agrarstatisztika teljességéhez 
szükséges kiegészitékül szolgálnak, ezek nélkül a 
földbirtoki vagyonforgalomról tiszta képet nyerni 
úgyszólván lehetetlen dolog. Még teljesebb volna 
a tájékozás, ha a földbirtokok valódi értékét 
hívebben feltüntető egyéb értékadatok (pl. adás-
vételi, haszonbérleti szerződések stb.) eredményei 
szintén kipuhatoltatnának és fölvétetnének és ezekre 
is tekintettel állíttatnék össze az a statisztika, 
mely a földbirtokok értékállapotát tünteti ki, de 
elismerem, hogy ezen egyéb adatok beszerzése, 
hü visszaadása egy általános fölvételnél nagy 
nehézségekkel járna s miután a telekkönyv s 
kataszter két külön apparatust képez, az össz-
hang a kataszter és a telekjegyzőkönyvek közt 
nincs meg, sok tévedésre, csalódásra vezethetne, 
mit pedig a statisztikai adatok gyűjtésénél lehető-
leg kerülnünk kell. Ellenben csakis a kataszteri 
adatok alapján az összeállítás nem járna különös 
nehézséggel, persze e tiszta jövedelmi kimutatá-
sok a fönnebb fokozottaknál fogva csak relatív 
értékkel bírnának, vagyis az igazi tiszta jövedel-
met, illetve értéket ki nem tüntetnék. 

Az általam fönnebb idézett porosz statisz-
tikai munkálat is nagy súlyt tulajdonit a tiszta 
jövedelem (Grundsteuerreinertrag) kimut atásának 
s a csatolt táblázatokban ki van mutatva, 
hogy minden egyes tartományban hány birtok 
mily területtel és tiszta jövedelmi fokozatta fordul 
elő. A tiszta jövedelemre épen ugy mint a birtok-
területre bizonyos osztályzatok fogadtattak e l ; 
nevezetesen 5 tallérig s azon alól, 5 — 10, 10—20, 
20—30, 30—40, 40 - 5 0 tallérig stb. Az ekkent 
nyert átnézet aztán világos és teljes. A birtokok 
területét összefüggésben azok tiszta jövedelmének 
s a birtokok számának kitüntetésével kitüntetik 
azok a táblázatok, melyek az emiitett porosz 
földbirtok-statisztikai kimutatás XXXII. s köv. 
lapjain olvashatók. 

IV. A jelzálogi teherforgalom statisztikája. 
A földbirtoki állapotok valódi mibenléte iránt 

teljes tájékozást a jelzálogi terhek kimutatása 
nélkül nem nyerhetünk. Sajnos, hogy a hazai 
jelzálogi teherállapotot nem ismerjük, az 1858-iki 
összeírás óta ujabb általános összeírás nem tör-
tént, a telekkönyvi értékforgalmi adatok pedig 
csak 1875. óta vezettetvén, mintegy 17 évnyi 
hézag van, mely annál felötlőbb, mert főleg a 
középbirtoknak eladósodása épen ezen időszakra 
esik. Több külföldi író, például Wirth Miksa is, 
ki a magyar mezőgazdaságot ismertette, sajnosan 
nélkülözte a jelzálogi terhek kimutatását,4) ennek 
szükségességét minden hivatott tényező elismerte 
és hangsúlyozta. 

Hogy e teherkimutatás minden fontossága 
daczára a gazdasági jólét megítélésére föltétlen 
ismérvnek nem tekinthető, ezt azon szakerők, 
kik a jelzálogi statisztikával foglalkoztak, maguk 
is elismerték. Például a porosz statisztikai hivatal 
jelentéseiben hangsúlyozza, hogy e telekkönyvi 
értékforgalmi kimutatások által nyújtott adatok 
csak kellő mórlegelések mellett nyújthatják a ki-
vánt eligazodást. 

A földbirtokos osztály anyagi helyzetének 
biztos megítélése egyedül a nyilvánkönyvek, va-
gyis az azokba eszközlött, bejegyzések és törlé-
sek alapján nem is lehetséges. Nevezetesen az 
úgynevezett személyes adósságok, továbbá a 
megtakarított tőkék elköltése, vagy ujabban félre-
tett megtakarítások a jelzálog-forgalomban semmi 

') Wirth Miksa: Ungarn und seine Bodenscháize 
(Frankfurt 1885) a 286-ik lapon. 
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kifejezésre nem jutnak. Igaz, hogy a jelzálogi 
terhek szaporodásával vagy csökkenésével egyenlő 
lépést tartanak rendszerint a személyes adóssá-
gok, továbbá a megtakaritmányok is, ámde néha 
a kettő ellenkező irányban halad, például a jel-
zálogi terhek csökkenésének sokszor az lehet az 
oka, hogy a pénzpiacz inkább iparvállalatok, 
ujabb emissiók által vétetvén igénybe, a jelzálog 
hiteltől elfordul és igy ugyanakkor a földbirto-
kos osztály személyes adósságai is szaporodhat-, 
nak. Továbbá a telekkönyvek által kimutatott 
jelzálogi forgalomtól a tényleges állapot sokban 
eltérhet, például nagy lehet a már kifizetett, de 
még nem törölt tehertételek száma. A vételár 
hátralékok is egyéb jelzálogi terhektől különböző 
jelentőséggel birnak. Érdekes e tárgyban a fran-
czia «Enregistrement» főtisztviselőinek válasza 
azokra a kérdésekre, melyeket 1846-ban a pénz-
ügyminiszter a földbirtokot terhelő adósság ki-
mutatása tárgyában hozzájuk intézett. «Azon 
adósságok — úgymond — melyeknek eredete 
az ingatlan megszerzése, a földbirtoknak valósá-
gos terhét nem képezik; a birtokvétel valóság-
gal nem kölcsön, hanem a tőkék transformacziója 
oly módon, hogy azon ingó értékek, melyek a 
birtokvásárló aktívumában megvannak, átcserél-
tetnek".» Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy 
ugyanazon okok néha nem ugyanazon, hanem 
éppen ellenkező eredményeket idézhetik elő a 
jelzálogos terhek forgalmában. Például az általá-
nos gazdasági helyzet rosszabbodása rendszerint 
azt idézi elő, hogy a teher bekebiezések száma 
.szaporodni fog. de előidézheti egyúttal a törlé-
sek szaporodását is, tudniillik az esetben, ha a 
földbirtok egész értéke erejéig meg volt már 
terhelve és igy sok birtok részint árverés utján, 
részint önkénytes eladások következtében átru-
háztatott. — Éppen igy a teherbekeblezések 

számának emelkedése is részint kedvezőtlen, ré-
szint kedvező viszonyokból eredhet, ha tudniillik 
ez utóbbiak a földértés emelkedését és igy na-
gyobb örökrészek és vételár-hátraléki összegek 
bekeblezését eredményezték. Néha a földbirtokos 
vagyoni helyzetének változására éppenséggel nem 
lehet következtetni abból, hogy a birtokra ily 
teherbekeblezés eszközöltetett, ha például javítá-
sok, építkezések czéljáből történt a kölcsön föl-
vétele, vagy pedig annak folytán a megterhelés-
nek megfelelő dlenértékben részesült. Igy tehát 
a statisztikai kimutatásokat, mielőtt belőlük a 
megfelelő következtetéseket levonnók, mindenkor 
szorgos vizsgálódások tárgyává kell tennünk,' s 
az országos és különös viszonyokkal összehason-
lítanunk. Miután a hazai földbirtok jelzálogi ter-
helése kimutatva nincs, meg kell elégednünk 
azokkal a kimutatásokkal, melyeket az 1883-ban 
végrehajtott próbafölvételek a földbirtok megter-
helésére nézve nyújtottak, ámbár az ország leg-
különbözőbb részeiben fekvő 54 község telek-
könyvei vétetvén fel, a fölvétel sokkal kisebb 
terjedelmű volt, semhogy az az ország összes 
jelzálogi teherállományára nézve biztos követ-
keztetést engedne. Az említett próbafőlvétel azt 
is igazolta, hogy a fölvett 54 községben a föld-
birtok minden holdja átlagosan 26*27 frttal volt 
megterhelve, s ha ezen atlag az ország összes 
termőföldjére alkalmaztatnék, az eredmény 1318 
millió frt volna, mint a magyar földoirtok jel-
zálogi terhe. 

Ezenfelül vannak kimutatásaink a hazai 
pénzintézetek által nyújtott jelzálogi kölcsönök-
ről. E kimutatások azért birnak különös értékkel, 
mert igazolják, hogy a jelzálogi kölcsönök kö-
zött a földhitelintézeti kölcsönök folyvást nagyobb 
tért foglalnak, mint azt a következő kimutatás 
is igazolja. 

Pénzintézetek 
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Miután a földhitelintézetek jelzálogos köl-
csöneiket, nagyobbrészt záloglevelekben adják, és 
a záloglevél-kölcsön a földbirtok természetének 
legjobban meg is felel, a fejlődés ezen iránya 
örvendetesnek mondható.a 

A magyar földbirtok jelzálogi megterhelésére 
vonatkozólag érdekesek azok a statisztikai ada-
tok is, melyek a Magyar Földhitelintézet évi jelen-
téseinek függeléke gyanánt közöltetnek ; az 1890. 
évi üzletjelentés szerint a jelzálogos tartozások 
összege papirértékü záloglevél-kölcsönök után 
92.618,389 frt 41 kr. érczértékü záloglevél-köl-
csönök után 1,549,387 frt 89 kr., vízszabályo-
zási kölcsönök után 14.115,000 f r t ; a jelzálog 
összes területe 1200 • öles holdakban a föld-
birtokra adott kölcsönöknél 3.938,975 hold, a 
vizszabályozó társulatoknak nyújtott kölcsönöknél 
836,001 hold volt. A jelzálogok összes értéke 
(épületekkel együtt) a földbirtokra adott kölcsö-
nöknél 261.870,988 frt 77 kr. volt, épületek 
nélkül 227.785,477 frt 77 kr., vizszabályozó 
kölcsönöknél 74.951,671 f r t , a jelzálogos birtok 
átlagos holdankénti értéke (épület nélkül) 57 frt 
82 kr., vizszabályozó társulatoknál 89 frt 65 kr. 
vol t ; a kölcsönösszegből esik egy (magyar) holdra 
23 frt 90 kr, vízszabályozási kölcsönöknél 16 
frt 88 kr. — Ezen kimutatásból a hazai hitel-
viszonyokra is sokféle következtetést lehet vonni, 
és Wirth Miksának igaza volt, midőn éppen a 
Magyar Földhitelintézet e kimutatásaiból azt kö-
vetkeztető, hogy a hazai földbirtok holdankénti 

») Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1889/90-re. 

terheltetése az értékhez képest nagynak bizo-
nyára nem mondható.10) .Némely földbirtokos gaz-
dasági pusztulását bizonyára nem is ezek a 
kölcsönök idézték elő, hanem azok a tartozások, 
melyek részint a személyes hitel, részint az in-
tézeti kölcsönt követő bekebiezések alapján léte-
sültek. Még akkor is, ha a hazai földbirtok és 
földhitel statisztikája hivatalos adatok alapján 
elkészülend, ezek akimutatások értékes adatokat 
fognak nyújtani, s a hivatalos adatok mellett 
további mérlegelésekre is alapot szolgáltatni. 

A jelzálogos terhek kamatlábáról sem ve-
zettetik kimutatás. Az 1864. évi február 9-én 
296. sz. a. helytartó-tanácsi rendelet, mely az 
évenkinti teherforgalom kimutatását és a jogczim 
előadását kívánja, a kamatlábra vonatkozólag 
semmi kimutatást nem kivan, pedig éppen si 
kamatláb hullámzásaiból foutos következtetések 
vohatók, mint ezt több állatn többek közt Ausztria 
statisztikai kimutatásai igazolják. 

V. Kiviteli intézkedések és javaslatok 
Ezekben előadván a földbirtoki statisztika 

főkivánalmait, el kell nézetemet mondanom arról, 
miféle gyakorlati rendszabályokat vélek a czél 
megvalósítása érdekében szükségeseknek? 

Elsőben is szükséges, hogy a termőképes 
földterületre vonatkozólag a kataszteri munkála-
toknál megkezdett adatgyűjtés befejeztessék, il-
letve kiegészíttessék és szakértőileg feldolgoztas-

10) M. Wirth. Ungarn und seine Bodenschatze (1885) 
290-ik lap. 

sék. Ámbár elismerjük, hogy e munkálat nehezebb 
ma, mint volt a kataszter idejében és költsége-
sebb is, de a költségek utóvégre nem fognak oly 
nagy összegre rúgni. A birtokivek összegezései 
és más hivatalos adatok alapján az illető pénz-
ügyigazgatóság közegei a rendkívüli munkálatok 
teljesítésére bizonyos jutalomdíj, esetleg napidi-
jasok segélyének igénybevétele mellett is utasít-
hatók volnának, ezen összegyűjtött adatoknak 
az országos statisztikai hivatalban leendő feldol-
gozása is természetesen napidijasokat venne 
igénybe. A költségek összegére nézve biztos ada-
tokkal nem rendelkezhetünk, de miután itt csak 
egy egyszer mindenkorra teljesítendő munkálat-
ról van szó, az összeget, még ha nagyobb volna 
is, a törvényhozás az ahhoz kapcsolt fontos 
közgazdasági érdek folytán bizonyára nem vo-
nakodnék engedélyezni. 

E statisztikai kimutatásokban gond volna 
fordítandó a következők kiderítésére i s : 

mely községben eszközöltetett a részletes 
kataszteri felmérés? 

hol hajtatott végre a legelő- és erdő-elkü-
lönités és tagosítás ? 

végre az árterületekről is kimutatás volna 
készítendő. 

Azonban e kimutatásnak egyszer-mínden-
korra való elkészítése által még nem érnők el 
a kitűzött czélt, hanem ezenfelül az is szükse-
ges leend, hogy mindama változások, melyek a 
földbirtokok helyzetében véghez mentek, idősza 
konkint a statisztikai kimutatásokban is kitün-
tessenek. 

E czélból a földadókataszter nyilvántartásá-
val az 1885. XXII. t.-czikk szerint megbízott 
közegeket, u. m. nyilvántartási biztosokat, fel-
ügyelőket, helyszinelési kataszteri felügyelősége-
ket és a Kolozsvárt székelő kataszteri igazgató-
ságot kellene megbízni, hogy a községi jegyzők 
közreműködése mellett is a változásokat bizonyos 
kimutatásokban előjegyezzék és megfelelő idő-
szakokban a változásokat kitüntető adatokat be-
szolgáltassák. 

Miután a közigazgatás rendezéséről benyúj-
tott törvényjavaslat szerint a gazdasági erdekek 
előmozdítására, valamint a gazdasági informa-
czió czéljából a vármegyékben gazdasági fel-
ügyelők felállítása czéloztatik: ezeknek meg kel-
lene engedni, hogy megvizsgálhassák, vájjon a 
hivatalos közegek a statisztikai adatgyűjtés kö-
rüli teendőket pontosan teljesitik-e P mert tud-
juk, hogy az előirt statisztikai kimutatások ve-
zetésére sok helyen mily kevés gond fordittatik, 
az illető közegek és hatóságok e kimutatások 
jelentőségét nem ismerve, vagy azzal nem tö-
rődve, azokat felesleges adathalmaznak tartják, 
vagy oly munkának, melyhez csak akkor fognak, 
ha arra felesleges idejük marad. 

A jelzálogos terhek statisztikája mindenek-
előtt az összes telekkönyvek átvizsgálatát tenné 
szükségessé. — E munkálat a dolog természete 
szerint, csak a már alkalmazott telekkönyvi sze-
mélyzet által volna helyesen elvégezhető; a sze-
mélyzet tagjai a teendőket a hivatalos órákon 
kivül mérsékelt jutalom mellett intéznék el. A 
fölveendő jogczimekre nézve a Keleti Karoly 
által felállított következő osztályzatok volnának 
elfogadhatók: 

1. törlesztési (annuitási) kölcsönök, 
2. egyéb kölcsönök, 
3. ingatlan vételár hátraléka, 
4. örökösödés czimén, 
5. végrehajtás utján való bekeblezés, 
6. kincstári és egyéb közadóból eredő kö-

vetelések, 
7. váltótartozások, 
8 hitelnyitásokból eredő követelések (valamely 

hitelintézetnél élvezett váltóhitel biztosítására stb.), 
9. évenkinti tartozások. 
E jelzálog statisztikai fölvételek költségeinek 

kimutatására nézve Keleti Károly ur ada-
tai némi támpontokat szolgáltatnak. A társor-
szágok nélkül vett Magyarország területén a 
telekjegyzőkönyvek száma 1883-ban, midőn Ke-
leti ur leszámítását tevé 4.531,824 volt; jelenleg 
e szám bizonyára néhány százezerrel emelkedett. 
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Igaz, hogy ez jelentékeny kiadás, de e 
munka nélkül az ország soha alaposan nem 
fogja megismerni nemzeti vagyona főalkatelemé-
nek, a földbirtoknak valódi helyzetét. Meg kell | 
említenünk, hogy az esetben, ha a telekkönyv- j 
vezetők jutalmazására nem 1 frt, hanem — mint | 
1883-ban — 50 kr. vétetnék fel minden kivo- ! 
natolt 100 telekjkönyv után, ezen előirányzat j 
jelentékenyen csökkenne. 

Ezenfelül szükséges, hogy a telekkönyvi hi-
vatalok által az úgynevezett évi értékforgalmi 
kimutatások ezentúl is vezettessenek. Az e tárgy- | 
ban kiadott 1864. február 9-én 296. sz. a. hely- j 
tartó-tanácsi rendeletnek azonban némely re- j 
szeiben változást kellene szenvednie. Nevezetesen j 
a birtokos változások kitüntetésénél a jogczimek 
rovata egygyel szaporítandó volna, még pedig a 
kisajátítások folytán beállott változások szintén | 
kítüntetendők volnának. A terhek kimutatásánál 
az eddiginél nagyobb gond volna fordítandó | 
arra, hogy ugyanazon bekebiezések, melyék fő- | 
és mellékjelzálogilag előfordulnak, kétszer föl ne 
vétessenek. A terhek kimutatásánál inkább a j 
Keleti Károlv által ajánlott nyolcz jogczim sze-
rint kellene a fölvételt eszközölni. Itt megemli- | 
tendőnek tartom, hogy az 1876-ban Budapesten 
tartott nemzetközi statisztikai kongreszszus a 
telekkönyvi és jelzálogi statisztikára vonatkozó ; 
határozatában az alsálogjogoh kimutatását i s ' 
kívánatosnak tartotta,12) de miután az alzálog-
jogok nem a földbirtokot, hanem a bekeblezett | 
követeléseket terhelik s könnyen csalódásokra 
vezethetnének, czélszerübb azokat a kimutatá-
soknál teljesen mellőzni. 

Ezenfelül — mint az idézett helytartó-tanácsi 
rendelet is előírja — a kimutatásnál mellőzen-
dők és e szerint az előjegyzési könyvbe sem j 
veendők fel egyéb "bekeblezett jogok, pl. a ha-
szonélvezeti lakási szolgalom stb. Ha azonban a 
lakási, táplálási és hasonló jogok egyenértéke ! 
esetlegesen évenkint fizetendő összegekben is ki j 
van fejezve, ugy ezen összegek, valamint a nyűg- ; 
dijak, az életjáradékok és mindennemű évenkint ; 
fizetendő összegek is az előjegyzési könyv illető | 
lapján az évenkinti tartozások rovatába ezentúl 
is följegyzendők volnának.13) 

Végül a bekeblezett tehertételek kamatlába 
is, mely eddig ki nem mutattalott, okvetlen fel-
tüntetendő volna, mert e nélkül lehetetlen az 
ország általános és egyes vidékek különös köz-
gazdasági helyzetét alaposan felismerni. Gya-
korlatilag ez akkép volna keresztülvihető, ha a 
követelési összeg mellett zárjelben a kamatláb , 
is megjelöltetnék. 

Ámbár a jelzálogi teherforgalom körén kivül 
esik, de mert az ingatlanok megterheltetésének j 
hazánkban igen nevezetes czimét képezi, a sta-
tisztikai kimutatásokba is fölveendő az ármen- j 
tésitési, illetve vízszabályozási társulatok költség-
járulékainak, valamint az e társulatok által föl- i 
vett kölcsönök évi járadékainak s a társulati j 
kötelékbe vont ártéri ingatlanok holdszámának, 
valamint a társulati tagok számának kimutatása 

ii) A statisztikai hivatalban készült egy másik elő-
irányzat is. mely 70,000 forintban számítja fel a ki-
adásokat. . , , 

") Neuviéme session du congrés International de 
statisuue á Budapest (1876) Rapports et résolutions. 

is) Az 1864. febr. 9. 296. sz. a. helytartó-tanácsi 
rendeletből. 

is, az e czimből eredő aránylagos megterheltetes 
kitüntetése mellett. E különös kimutatások elké-
szítésére azonban a telekkönyvi hivatalok nem 
lehetnek hivatottak; mert sem az egyes ártéri 
ingatlanoknak ebbeli minősége, sem a szabályo-
zási költségteher a jegyzőkönyvekből ki nem 
derül, az uj telekkönyvi betétek szerkesztése 
után (az 1886. XXIX. t.-cz. 9. §-a értelmében) 
a jogerejüleg fejlesztett ártérbe bevont birtokok 
ugyan külön helyrajzi számok alatt leszíiek be-
vezetendők, és ártér minőségük is kitüntetendő, 
de a társulati viszonyból eredő megterhelés a 
telekkönyvekből nem tűnvén ki, ennek kimuta-
tására csakis a pénzügyi közegek, nevezetesen 
a kir. pénzügyigazgatóságok, melyek a szükséges 
adatok birtokában vannak, lehetnek utasíthatok. 
Ezenfelül a vízjogi törvény értelmében alakult 
vízhasznosítási társulatokról a hatóságoknál levő 
adatok felhasználásával szintén készitendők sta-
tisztikai kimutatások, melyekben a társulatok 
rendeltetése, az érdekelt földbirtokok területe, a 
tagok száma és a társulati költségjárulékok, va-' 
lamint az e társulatok által fölvett kölcsönök 
évi járadékai is kitüntetendők. 

Az 1889. évi XXX. t.-cz. értelmében folyóvá 
tett talajjavítás! kölcsönök, még ha nem társu-
latok, hanem egyletek vagy érdekeltségi csopor-
tok részére adattak is, szintén fölveendők a 
teherforgalom kimutatásba, az erre vonatkozó 
adatok szintén a telekkönyvi hivatalok által 
szolgáltathatók be, miután a talajjavítást kölcsö-
nök szintén telekkönyvi följegyzés tárgyát ké-
pezik. 

Mint ezekből látható, e javaslatok a keres-
kedelmi", pénzügyi-, földmivelési- és igazságügy-
miniszterek megfelelő rendeleteit föltételezik. 

A fönnemlitett összes tényezők közreműkö-
dése mellett azonban alaposan remélhető, hogy 
ily módon a magyar földbirtok helyzete rövid 
idő alatt teljesen tisztába lesz hozva és ennek 
folytán Magyarország földbirtokosai ha az egé-
szet |tisztán láthatják, saját helyzetükről is vi-
lágosabb fogalmat s tájékozódást nyerendenek. 

Ha ezen javaslatok elfogadtatnának, a meg-
felelő felterjesztések megtétele az országos gaz-
dasági egyesület igazgató-választmányának ké-
pezné feladatát. 

Kelt Budapesten; 1891. április 12, 
Dr. Csillag Gyula. 

Kérdések a gyakorlat köréből. 
52. k. A <Gólya» eredete. A széna vagy 

szalma kazalolását megkönnyítő kutágasszerü 
«Gólya» néven ismert kazaloló-gép eredetéről 
lehet-e tudni, hogy honnan származik, illetve, 
hogy magyar vagy más országból ered-e? 

A. L. 

53. k. Jogos-e a szomszéd telkéről légürembe 
áthajló fa galyazása és gyümölcsszedése ? Szabad-e 
ezeket minden felszólítás nélkül cselekedni, tisztán 
jogi szempontból véve a dolgot. W. Gy. 

54. k. Melyik gazdatársam lenne olyan szíves 
a mésztrágyázás véghezviteléről és az általa 
elért eredmények felől felvilágosítani? 

W. Gy. 

43. f. Takarmány-páczolásnál a marhasót 
lehet sósavval pótolni, de helyettesíteni, önként 
érthetőleg nem. Sóból minden métermázsa takar-
mányra »/a—1 kilót számítanak, sósavból pedig 
(1 részt 10 rész vizzel hígítva,) V4 kilót. Egy 
negyed kg. konyhasó, vagy egy fél kiló marhasó 
és egy nyolczad kiló ilyen hígított sósav ártal-
mas nem lehet sem az 1 mm. takarmányra sem 
az azt fogyasztó állatokra. Czélszerü egyébiránt a 
sót külön hintésre, a sósavat pedig szintén külön 
öntözésre használni. Az igy sózott takarmány is 
jól konzerválódik, az állatok pedig époly szívesen 
eszik azt, mintha csak puszta sóval volna ke-
zelve. Tapasztalásból mondja r. r. 

44. f. A mustnak erjedés okozta apadása 
nem minden bornál egyenlő, s mindenkor a must 
czukortartalmától függ, czukortartalmasabb must-
nak apadása nagyobb, mint a kevésbé édesnek. 
Elmélet szerint 100 s. rész szőlőczukorból 46 7 
s. rész szénsav (C03) képződvén, ha egyik mustban 
2 2 % , a másikban 1 5 % czukor van, akkor erje-
dés után l0 '2°/0 , illetőleg 7 0 % apadásnak kellene 
lenni; ámde a fiatal bor jelentékeny szénsavat 
nyel el, valamint a czukorból erjedés u t ján ke-
letkezett szesz, kisebb fajsulyánál fogva nagyobb 
térfogatot foglal el, mint az ennek megfelelő 
czukor, s ezen okoknál fogva az apadást 100 
s. rész czukorra számítva 35%- ra lehet lenni; 
tehát 2 2 % avagy 1 5 % czukrot tartalmazó must-
nak apadása 7-7%, illetőleg 5 - 2 5 % leend. Alig 
szükséges felemlítenem, hogy az elnyelt szénsav 
mennyiségére a pincze hőmérséklete befolyással 
van, s többszöri fejtés után az elnyelt C0 2 elil-
lanása még némi apadást okoz. A seprő mennyi-
sége, külömböző körülmények szerint igen is 
változó, minél több czukor van a mustban, annál 
több élesztősejttel működnek annak elbontásán; 
a szellőztetett mustnak seprőmennyisége mindig 
több, mint a nem szellőztetetté ; befolyással van 
még a seprőmennyiségre a szőlőnek egészséges 
vagy rothadt állapota. Egészséges és jól kiérett 
szőlőből készült bornak seprőjét 5 — 4 % - r a lehet 
tenni. Br. Gsanády G. 

47. f. Egyik-másik kivételes esetben meg-
történik ugyan, hogy körte-almaalanyon és viszont 
megfogamzik; a tapasztalat igazolása szerint 
azonban gyakorlati értékkel még sem bír, mert 
az összeforradás oly lazán és tökéletlenül törté-
nik, hogy erőteljes és hosszú életű fát várni so-
hasem lehet. Sőt miután ugyanez okból huzamos 
tengés áll be, maga a termékenység is megkocz-
káztatva van. Liebbald Béni. 

49. f. Kainit kapható a «Magyar Mezőgaz-
dák szövetkezetéinél (Budapest Köztelek) egész 
waggon-rakomány vásárlásánál zsák nélkül mm.-ja 
ab Budapest 3 frt 70 kr. A kainit nem árt meg 
a dohánynak, ha az még őszszel elhintetik, mert 
a téli csapadék kimossa a klórt a talajból. Ta-
vaszszal azonban nem szabad elhinteni fekete-
földre czéltalan kainitot vagy egyéb káliumtrá-
gyát használni, mert itt se a termést se a minő-
séget nem fogja az javítani. Homoktalajra alkal-
mazva azonban jó eredmény várható, de a 
homoktalajon is a kálitrágyának a legtöbb eset 
ben csak akkor van eredménye, ha nem egy-
magában, hanem foszfortrágyával együtt alkal-
maztatik. Cserháti Sándor. 

Házigomba ellen jónak bizonyult a követ-
kező keverék: 950 gr. közönséges sót és 50 gr. 
porrá tört bórsavat jól össze kell keverni és 5 
liter forrásban levő vizzel feloldani. A forró ol-
datot néhány napi időközben kétszer rá kell kenni 
ecsettel, vagy szivacsosai a fára, az üregeknél, 
hasadékoknál pedig be kell fecskendezni a vé-
dendő vagy más inficziált farészekbe. Nedves 
pinczékben ezenkívül a levegőt oltatlan mész 
odatevése által ki kell szárítani. 

Meddig tenyészképes a kancza? Az angol 
törzskönyv (English Stud. Book) adatai alapján 
megállapították a 20 éven felüli kanczák tenyész-
képességét 1000 kancza közül 20 éves korban 

1883-iki próbafölvételek alkalmával 48,318 te-
lekkönyv kivonatoltatott. A telekkönyvi személy-
zet díjazása akkor 50 kr. volt minden 100 ki-
vonatolt telekjegyzőkönyv után, de e díjazás a 
munkához és arra fordított fáradsághoz képest 
elegendőnek nem mondható; minden 100 kivo-
vatolt telekjegyzőkönyv után 1 frt volna fize-
tendő, és akkor a következő költségek volnának 
előirányzandók: 
a telekkönyvek kivonatolásáért 
a munka félülvizsgálatával s a fel-

ügyelettel megbízandó telek-
könyvvezetők jutalmazására 

feldolgozás a statisztikai hivatalban 
gyűjtő-ivekre s a mű kinvomatására 

4 5 3 1 8 

4,000 
40,785 
15,000 

frt 

frt 
frt 
írt 

Összesen 105,103 f r t " 

a áO-dik év tehát a határ, melynél megszűnik a 
kanczák fogam zási képessége. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a 16 évet betöltött kanczák verseny-
képes csikót nem birtak nevelni s a 20 évnél 
idősb kanczák csikója pedig többnyire silány volt. 

megellett 216 
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A „Köztelek" tudósításai. 
Kassa vidéke, deczember hó. (Enyhe idő és 

a gazdasági munkált. — Termés —- Munkás- és 
cselédviszonyok. — Sok a métélyes birka. — 
Alacsony juhárak). Az október hó vége felé be-
állott s néhány napig tartott kemény fagy felen-
gedése óta az időjárás állandóan enyhe és esős; 
kedvező befolyása ugy a korábbi vetések kikelé-
sében és megerősödésében, mint az elmaradt 
vetés és az ugarlás gyors befejezésében nyilvánul. 
A lefolyó év most már minden ágában áttekint-
hető termése hol kevésbbé, hol többé, de általában 
középen aluli maradt Legnehezebben elviselhető 
lesz azonban az e vidéken jelentékeny terjedelmű 
és fontosságú burgonyatermelés ez idei balsikere. 
A munkás- és cselédviszonyok már évek óta ész-
lelhető fokozatos rosszabbodása ez évben oly 
nagy mérveket öltött, oly nehezen leküzdhető 
nehézségeket idézett elő és oly komoly jelensé-
gekkel járt, hogy az aggodalom, melylyel a gazdák 
legtöbbje a miatt a jövőbe néz, nagyon is indo-
koltnak tekinthető. Az enyhe időjárást kihasz-
nálva a kisebb gazdák jó része még legelteti 
marhá já t ; a nagyobb gazdaságok legtöbbjében 
azonban, a szarvasmarha téli istállózása, kielé-
gítő takarmány-készlet és az állatok jó egészségi 
és táplálási állapota meljett, folyamatban van 
mar. A juhászatok jelentékeny részében s o k a mé-
telyei, a miért is kiki siet túladni birkáin, mi a 
juhárak rendkívüli csökkenését vonja maga után. 

Eger, deczember hó. Terk Miklós. (Szántják 
a szőlőket. — Nehéz a földforgatás. — Zöldség-
szedés. — Hetivásár s árak.—Szőlőmunkák. — 
Uj serfőzde Egerben). Volt eső és jó meleg 
idő is hozzá, a szegény gazdák örömére. Be is 
vonult a szomszéd falvak csaknem minden fo-
gatja szántani a szőlőket. Helyenkint 30 cm.-re 
is beázott a . föld. A földforgatók még most is 
panaszkodnak, 'hogy keveset tudnak keresni, mert 
igen száraz és kemény az altalaj. A zöldségszedés 
még most sincs befejezve, de erősen halad. A 
hetivásárok meglehetős élénkek, az árak keveset 
változtak, bab és kukoricza igen keresett volt, 
Buza 10.30 frt, rozs 9.20—9.25 frt. árpa, zab 
változatlan. Kukoricza (tengeri) 5.80 frt, bab 
6.50 frt, vörös lóhere 56 frt, luczerna 40 frt, 
köles 6.50 frt. A napszám, még mindig aránylag 
drága 50—60 kr. Az a néhány szőlő már mind 
be van fedve most a tőkekivágás, mint rendes 
munka folyik. Különös látvány a szőlőben a tőke-
fcoglyák. Ott várják a fagyos időt, hogy haza-
szállithatók legyenek, mert az utak ezen kevés eső 
-után is csaknem feneketlenek. A napokban volt 
az áldomás az uj egri serfőzdében, már tető alatt 
van, megkezdték a belső felszerelés beállítását is 
és márcziusban, ha hamarább nem, az egriek 
m á r egri-sört ihatnak. Oly hirre vergődik-e ez 
majd. mint annak idejében az egri bor? 

Pécs környéke, deczember hó. (Liebald Béni 
tudósítása) (Vénasszonyok nyara. — A katalini 
országos vásár.' Munkásviszony ok. — Mező-
rendőrség, — Gabonaárak.) Hagyományos szo-
kásként maradt a magyar gazdára, hogy nemcsak 
hisz, hanem határozottan számit is az úgyneve-
zett «Vénasszonyok nyará»-ra. Hogy ki nevezte 
el először is' igy, azt nem tudom, hanem hogy 
a baranyamegyei ember legnagyobb része számit 
ezen novemberi szép végnapokra, azt már egész 
biztonsággal állithatom. S ebbeli számítása az 
idén sem hagyta cserben, mert a november kö-
zepe körül esett hó nem volt tartós s egy dél -
irányú légáramlatra oly gyorsan tűnt el, a mily 
gyorsan jött. Azóta folyton nyirkos időjárásunk 
van, sőt egy-kétszer erősen dörgött és villámlott 
is. Derült és ködös napok egymást váltják fel s 
kedvező alkalmat szolgáltatnak a tavasziak alá 
való szántásra. Mert hát alig hiszem, hogy volna 
gazda, ki az őszi vetését be nem fejezte. Sőt e 
kedvező időjárás sok gazdának simította el hom-
lokáról az aggodalom ránczait a mennyiben a 
kései vetések szép egyenletesen keltek ki s napról-
napra gyarapodnak, mig a korai vetések általán 
hiányosak és foltosak. Pécs országos vásárai 
között egyik legtekintélyesebb szokott a Katalin-
vá$t':r lenni. Ez azonban az idén nagyon rosszul 

. sikerült, a mennyiben a ragadós száj- és köröm-
fájás végett a hasított körmű állatokat felhajtani 
nem lehetett. A városi terület még most sincs a 
zárlat alól feloldva, noha már vagy 10 nap óta 
ujabb betegülési eset nem fordult elő. Sok ember 
azt gondolja, hogy nagyobb vidéki város közelé-
ben nem is lehet eset reá, hogy a munkás ember 
napszámot ne kapjon. Ezen feltevés ha bir is 
némi alappal, de csupán csak bizonyos idősza-
kokra szól. így például a tavaszi, nyári és őszi 
szőlőmunkálatok idején szóba sem áll a környék-
beli ember egy forint napszámon alól, (sőt nem 
ritkán ennél is többet kér s kap is), hanem bezzeg 
mos t ! Bészben szünetel a munka, részben pedig 
a rövid nap miatt senki sem akar dolgoztatni, ugy, 
hogy a munkások (napszámosok) csak ugy lé-
zengenek a munkahiány miatt. Aggasztó e körül-
ményben különösen az, hogy e zsellér-napszámo-
sok száma napról-napra szaporodik, a mennyiben 
a végzett földmives gazdák maguk szaporítják 
ezek számát. Nem jut eszembe, hogy hol olvas-
tam, miszerint a tétlenség az ördög pá rná j a ; 
ehhez azonban még bátran hozzátehetni: s minden 
gonosz szülőanyja. Igaz ugyan, hogy a letarolt 
mező ez idő szerint nem valami gazdag teret 
nyújt az «enyém és tied» fogalmak gyakorlati 
magyarázatára, hanem hát a leleményes észt 
sarkalja a közel bekövetkező szükség. Közös tu-
lajdonunk, hogy télen a meleg szobát szeretjük, 
csakhogy erdei rész és faizási jog a zselérnap-
számosokoak nem igen jutván s igy a mezei 
rendőrségünk oltalma alatt, a szőlőkarók vagy az 
utszél fái nem valami nagy biztonságban érzik 
magukat. Nehéz a felügyelet ott. a hol maga a 
csősz is baltát hordoz a szürujjában. Égetően 
szükségünk volna tehát egy egészséges alapú 
mezőrendörségi törvény megalkotására, melynek 
védelme alatt a gazda némi biztonságban érez-
hetné magát. A gabonaárakban is némi változás 
állott be. A szép búzát kevésbé keresik mint a 
rozsot s azért e kettőnek árában nem találjuk a 
megfelelő arányt. A legszebb buza alig megy 10 
forinton valamivel felül, mig a rozs 9 50—9 80 
frton elkel, A kukoricza ára gyorsan felszökött s 
most 5 50—6 forint kőzött váltakozik. A zab 
állandóan kereslet tárgya s így az árban is szi-
lárdon tartja magát. Tiszta es jó áruért szívesen 
ígérnek 6 forintig métermázsánkint. A burgonya 
is kezd kapóssá válni és árban is emelkedik. 
Eddig zsákját forintjavai bármennyit lehetett venni, 
holott most már 1 frt 20, sőt '1 frt 50 krt is 
elkérnek. 

Kondoros (Bekésmegye), deczember hó. 
(Pérczy Péter) tudósítása.) A kései vetesek jövője.— 
Pusztít a drót-féreg. — Téli munkák. Rossz a 
széna. — Vásárok és marhaárak.) Mondhatni 
pompás időjárásunk van. Van elég nedvessége a 
földnek s hozzá 8—10° B meleg. Ugy nő a fü 
s ugy kelnek az ősziek, mintha szeptember vége 
volna. — A szeptember elején elvetett ősziárpa 
és rozs gyönyörűen kikelt, hogy lesz-e belőle va-
lami, az az időjárástól függ. — Heménykedésünk 
mellett aggasztó az, hogy későn keltek vetéseink. 
Sőt a soros vetés az idei száraz porba bár mit 
is csináltunk vele, mélyen esett s igy még most 
sem kelt ki minden szem, pedig a késői vetés — 
későn érik — a későn érő vetés rendesen meg-
szokott szorulni s ugy lesz megint mint 1889-
ben — 2—3 mázsa kömény mag egy holdon ! 
Helyenként elég nagy csapásként fellépett s 
pusztít a drót-féreg. Vannak egész táblák, külö-
nösen a kalászosok után vetettek, melyeket any-
nyira tönkre tett, — h o g y bátran fel lehet szán-
tani — • ölenként'nincs egészségei 10 szá l .— 
Pedig pusztításuknak kedvez, tudvalevőleg a 
mély vetés! — Gazdasági munkáinkkal annyira [ 
előre vagyunk, hogy alig tudjuk foglalkoztatni a 
cselédséget. A szárazság nagyon kedvezett a trá-
gya kihordásnak — egy szekér kivitt annyit 
mint máskor kettő. — Annál rosszabb most az 
ut. A közlekedés, szállítás, csaknem lehetetlen ; 
Tavaszig mindenkinek a magtárba marad az el-
adandó gabonája. Kényszerit az idő spekulálni. 
A fák qalyazása és tisztogatása a fő munka — 
legalabb pihenhetnek az ökrök — megerdemlík 
erős munkát végeztek az ősszel. — Jószágállo-

mányunk egészséges, de a kocZák 2 5 % elvetélt 
ami bizony elég nagy kár — igy szokott ez lenni a 
száraz őszü években. — Most midőn már lekö-
töttünk azaz telelőre fogtunk látjuk, hogy még 
olyan minüségü sincs a szénánk mint aminőnek 
gondoltuk. Sokat megvert az eső rendesen, né-
mely része még a szalmánál iá rosszabb, r'ótolja 
ugyan részben a széna rösz minőségét a tava-
szi szalma régen tapasztalt, jó minősége — de 
csak nem széna az azért! — Ősziszalmánk van 
elég, lehet bőven almozni — lesz is trágyánk.— 
Vásáraink igazán nagyon élénkek. Mindennek 
van jó ára.-A buza 10—10'50 {., árpa 5.50 f., 
zab 5.50 f., tengeri 5.30 f , mét. mázsánként. 
Egy pár jó igás ökör még most is 320—380 frt. 
egy rúgott bikakorjú 35—50 trt. egy tehén 80—150 
frt. Már a sertésnek és juhnak sokkal csekélyebb 
ára van. — Jó 3/á eves süldő párjáért sem kell 
25 frtnal többet adni, — máskor 40 frt volt. A 
kövér sertés kilóját 36—38 krajczáron veszik 
25 kg. levonással drbként. — A juhnak végkép 
semmi ára sincs. Olyan .hízott mustra anyák 
melyeknek párja 75—80 kg. nyom, 9 frton kel-
nek páronként. Hízott ürük 15—16 frton talál-
nak nagy nehezen vevőre.—Soványan is adtunk 
érte annyit. — A gyapjú is olcsó. — Bizony az 
idén is nagy veszteséggel kell a juhászat szám-
láját lezárni! 

Gyömöre (Győrmegye), decz. hó. (Matkovich 
László tudósítása.) (Időjárás. — Sok az egér. — 
A juh és a legelő. — Kevés a vasúti kocsi. — 
Szőlőtelepítések.) Az időjárás folyton enyhe, kevés 
eső, gyakori ködök a föld felszínét annyira 
átnedvesitették, hogy jobb szántás esik, mint 
előbb. Naponta nézegeti a reménykedő gazda, 
ki fog-e kelni az elmaradott mag. mely] szeptem-
ber óta vár jobb időt? Itt-ott csakugyan ki is 
kelt valami, de bizony nagy része elpusztult. 
Bendkivül sok az egér mindenfelé, a luczerna, 
baltaczim s herefüvek össze-vissza vannak lyug-
gatva. A juhnyáj még mindig kijár s kellő szalma-
adagolás mellett jó kondiczióban van. Azt hiszem, 
jó lesz takarmányt takarítani e kedvező őszön, 
mert valószínű, hogy erre tavaszszal reászoru-
lunk. ha későn enged ki. — Vasúti áilomásaitikoö 
oly telvék a raktárak, hogy semmit sem vesznek 
fel. Mennyi e miatt az eladó és kereskedő közt a 
czivódás, a kártérítési igény ? — Nagy- és kisgazda 
figyelme egyaránt a szőlőtelepítések [felé irányul; 
ültet boldog, boldogtalan immúnis, nem immúnis 
talajt egyaránt. Percze kecsegtetnek az emelkedő 
borárak. ' 

Szeged, décz hó. (Bákay Nándor tudósítása.) 
(Váratlan kár az őszi vetésekben. — Elfagyott 
szőlővessző.) Tegnap és ma reggel mutatkozott 
csekély fagy kivételével, a november 26-iki nyá-
rias égiháború óta enyhe időnk volt. Mindez 
rendkívül erősítő hatással volna az elkésve kelt 
novemberi és előbbi vetésekre, a melyek novem-
ber közepéig hevertek a földben. Azonban egy 
ujabb váratlan kár érte gazdáinkat; ugyanis az 
ürgék, hörcsögök, egerek és gőzük által megrit-
kított, kipusztított korai vetésekben novemberben 
történt foltozás, vagy általános utánvetés, a mint 
26-án növekedni kezdett ezzel egyúttal u j életre 
keltette a meleg eső a föld összes kártékony 
rovarférgeit; különösen a tarlóföldekben után-
vetett őszi búzát és árpát a drótféreg oly meny-
nyiségben pusztítja, hogy rövid két hét alatt 
végképen kiirtott táblákat lehet látni. Ez külö-
nösen onnan is van, hogy a hosszas szárazság 
minden zöldelő növényt és gyökeret kiölt, igy az 
utak és kaszálók férgei is az egyedül álló zöld 
vetéseket támadják meg. A homokon és a kapált 
földeken ez a csapás nem oly mérvben mutat-
kozik, de a termékeny rétföldeket és a parti 
részeket is nagyrészt tönkre teszi. A múltkor 
általam örömmel emiitett szép piros, jól érett 
szőlővesszőnk, a mely a fekete földek azon részén 
termett, a hol ez évben a peronoszpóra pusztí-
tott, mind megvakult, valószínűleg az októberi 
fagy következtében. Kívánatos, hogy az időjárás 
valamivel hidegebbre forduljon. 

KÖZTELEK, 1891. DECZEMBER 16. 9 

GAZDASÁGI SZAKOKTATÁS ÉS KÍSÉRLETEZÉS. 
Rovatvezető: CSERHÁTI SÁNDOR. 

A gazdasági tanintézek hallgatóságának elő-
képzettsége. 

Ha valamely gazdaságban a gazdasági tan-
intézetek egyikéből kikerült irnok szakképzettségét 
hiányosnak tapasztalják, csakhamar készen vannak 
ezért az intézeteket okolni és ilyenkor keletkeznek 
a czikkek vagy beszédek gazdasági tanintézeteink 
szervezetének a hiányosságáról. Az bizonyos, hogy 
gazdasági tanintézeteink jelenlegi szervezetén le-
hetne több oly változtatást tenni, a mi a sikere-
sebb tanítást elősegítené, de azért a jelenlegi 
szervezet mellett is lehetne sokkal nagyobb ered-
ményt felmutatni, ha az intézetekbe kerülő fiatal-
ság előképzettsége nem volna oly mód nélkül 
hiányos, a minek pedig nem a fiatalság az oka, 
hanem középiskoláinknak, különösen pedig gym-
máziumaínknak, a honnan a hallgatóság zöme 
•kikerül, a szervezete. 

A praxis emberei rendesen csak az intéze-
teket vagy a tanárokat okolják a ki nem elégítő 
eredményért, a baj tulajdonképi okát ők nem 
látják, de nem is láthatják, de annál inkább 
látjuk, tapasztaljuk azt mi tanárok és azért talán 
nem lesz felesleges ezt a tanári körökben oly 
sokszor megbeszélt kérdést egyszer nyilvánosan 
ás szóvá tenni. 

A gazdasági szaktantárgyak alapját javarész-
ben a természettudományok képezik. Az állatte-
nyésztés, a növénytermelés tanára csakis azon 
•esetben képes sikeresen tanítani, ha hallgatósága 
a kellő előismeretekkel bir, éppen ezen okból a 
természettudományoknak a mezőgazdát érdeklő 
része minden gazdasági tanintézeten előadatik. 

Csakhogy a tanfolyam rövidsége miatt az 
ezen előadásokra szánt órák száma csakis arra 
volua elegendő, hogy a természettudományokban 
már némi jártassággal biró fiatalságnak, a közép-
intézetekben hallottakat emlékezetükbe visszaidéz-
zék és általános ismereteiket a mezőgazdát érdeklő 
irányban fejleszszék. Úgyde minő természettudo-
mányi ismereteket szerezhet a fiatalság a gym-
náziumokban? Bizony csak nagyon hiányosat, 
különösen pedig a mi a chémiát illeti, azt lehet 
mondani, hogy majdnem semmit. 

Annak, a ki nem bir a kellő chémiai elő-
ismeretekkel, nem lehet mezőgazdasági szaktan-
tárgyat sikerrel tanítani, mert az nem fogja azt 
megérteni. Nem tartozom azok közé, a kik a 
mezőgazdasági tudományt azonosnak vélik az 
agrikulturchémiával, de azért a chémiát oly tárgy-
nak tartom, a melynek elsajátítása nélkül mező-
gazdasági szakképzés lehetetlen. 

A ki valaha chémiát tanult, az igazat fog 
nekem adni, ha azt mondom, hogy a chémiában 
való jártasságot egy íélév alatt — ennyi idő van 
szánva gazdasági tanintézeteinken az anorganikus 
chémiának — elsajátítani nem lehet a legnagyobb 
szorgalom mellett se, a kiváló képesség mellett se. 
Egy egészen uj, eddig ismeretlen világ tárul fel 
az illető előtt, idő kell ahhoz, mig abban ottho-
nosnak találja magát. 

Már most a gymnáziumból kikerülő fiatalság 
— még az érettségit tett is — chémiai ismere-
tekkel nem bir, tehát nem kibővíteni, egy bizo-
nyos irányban fejleszteni kell chémiai ismereteiket, 
hanem annak az alapját kell megvetni, egy egé-
szen uj, eddig teljesen ismeretlen tudományágba 
kell bevezetni a fiatalságot, erre pedig a rendel-
kezésre álló 4 hónap — ennyi a tanulmányi idő 
egy szemeszterben — nem elegendő. 

A hallgatóság legnagyobb része saját hibáján 
és az intézeti tanárok hibáján kivül, csak hiá-
nyos természettudományi ismereteket szerezhet 
és mert gyenge az alap, az épület se lehet'szilárd. 

A gazdasági tanintézetekből kikerülő fiatalság 
szakképzettségének gyakran tapasztalt hiányossága 
első sorban erre vezetendő vissza. Ha ezt a hibát 
megtudjuk szüntetni, azonnal jobb lesz az ered-
mény. Az a kérdés, hogy ez miként tehető meg ? 

A legegyszerűbb és legtermészetszerübb meg-
oldás az volna, hogy a gymnáziumok tanterve 

módosítatnék oly módon, hogy az érettségit tett 
fiatal emberek ne csak latinul tudjanak jól-rosszul 
egy-egy frázist elmondani, hanem a természettu-
dományok elemeiben is jártasak legyenek. 

Ez nemcsak a mezőgazdasági pályára lépő 
fiatalság érdekében lenne kívánatos, hanem az 
összes fiatalság érdekében is, mert mai napság 
az általános műveltség sokkal inkább megköveteli, 
hogy a természettudományoknak legalább az elemi 
részét ismerjük, mint azt, hogy egy latin vagy 
görög frázist alkalomadtán idézni tudjunk. 

Csakhogy ez a kívánságunk aligha fog egy-
hamar bekövetkezni. El fog jönni bizonyára az 
idő, midőn a gymnáziumokban nem azt fogják 
tanítani, a mit egy letűnt korban a műveltségre 
szükségesnek tartottak, hanem azt, a mit a jelen-
kor tart szükségesnek, mikor a gymnáziumok 
nem lesznek egy régi kornak a jelenbe be nem 
illő hagyatéka, hanem a modern kor szükségelte 
általános ismeretek megszerzésére alkalmas intéz-
mény, hanem ezt a mai nemzedék aligha fogja 
megérni. 

Ha azt akarjuk, hogy a gazdasági taninté-
zeteken a fiatalság a kellő szakismereteket elsa-
játíthassa, akkor ez időszerint erre csak egy mód 
van : több időt szánni a természettudományi tár-
gyak tanításának. 

A m.-óvári akadémián jelenleg a kurzus két 
évre terjed, a mig ezen változtatva nem lesz, 
ezen követelménynek eleget tenni nem lehet, de 
éppen ezért azon sok ok közül, a mely a tanfo-
lyam meghosszabbítása mellett szól az egyik leg-
fontosabb, hogy e nélkül a természettudományo-
kat kellő eredménynyel tanítani nem lehet, e 
nélkül pedig sikeres szakképzés nem képzelhető. 

Cserháti Sándor. 

A kisérleti állomásokról. 
A kisérleti állomásoknak a mezőgazdaság 

felette sokat köszön. Az állattáplálkozástan, a 
trágyázástan — hogy egyebet ne említsek — 
alapelvei javarészben a kisérleti állomásokon 
lettek megállapítva, a mezőgazdára tehát egyál-
talában nem lehet közönyös, hogy mily irányú 
és mérvű működést fejtenek ki a mezőgazdasági 
kisérleti állomások, mert azok sikeres működése 
a praxisnak válik javára. Ezen okból minden oly 
irányú czikk, a mely a kisérleti állomások sike-
res működésének fejlesztésével foglalkozik, a lé-
tező hibákra rámutatva, azok megszüntetésére 
konkrét javaslatokat tesz nemcsak a kisérleti ál-
lomások vezetőire, hanem a nagy gazdaközönségre 
is kell hogy érdekkel bírjanak. Zsitvay Nándor 
urnák a «Köztelek» 14. számában megjelent 
czikke a kisérleti állomásokról behatóan, kimerí-
tően foglalkozik e tárgygyal és az ott felhozottak 
nagyon is megérdemlik a hozzászólást, mert vé-
leményem szerint a higgadt, a személyeskedést 
kerülő eszmecseréből csak az ügyre háramolhat 
haszon. 

Zsitvay ur a magyar kisérleti állomások 
működésével és szervezetével nincs megelégedve, 
szerinte sok a vegykisérleti és magvizsgáló-állo-
más, hiba az, hogy ezek a tanintézetekkel vannak 
egybekapcsolva, szerinte az intézetektől különvá-
lasztott vegy- és magvizsgáló, továbbá önálló 
kísérletező állomásokra volna szükség. 

Az állomások száma az igaz, hogy több a 
kelleténél, vagyis a magyar mezőgazdák még nem 
veszik az állomásokat oly mértékben igénybe, I 
hogy az összes állomásoknak elegendő munkájuk 
akadna.*) Az állomásoknak nagyobb számban 
való felállításával a földmivelésügyi minisztérium 
éppen azt akarta elérni, hogy a magyar gazda-
közönségnek az állomásokkal való érintkezést 
megkönnvitvén, azok nagyobb mérvű igénybevé-
telét előmozdítsa. Abból, hogy ez nem sikerült, 

*) Dr. Vedrődy Viktor tanár ur hozzám intéz..' 'e-
velében külömben annak a kijelentésére szólit fel, hogy 
a debreczeni gazd. tanintézeten vegykisérleti állomás ez 
ideig még nem létezik. Cs. 

vád a minisztériumot nem érheti, mert azt előre 
nem lehetett tudni, hogy a gazdaközönség, ha 
elemeztetni vagy vizsgáltatni akar, akkor inkább 
veszi a budapesti, mint a vidéki állomásokat 
igénybe. Jelenleg azonban, midőn a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a vidéki állomásoknak, az 
egy óvárit kivéve, alig akad dolguk, czéltalan 
azoknak a fentartásuk továbbra is. Teljesen egy 
nézeten vagyok ez okból Zsitvay úrral, hogy 
czélszerü volna Budapesten egy teljesen önálló, 
semmiféle tanintézettel összefüggésben nem levő 
vegyvizsgáló- és magvizsgáló-állomást felállítani. 
Egy különálló vegyvizsgáló- és egy különálló mag-
vizsgáló-állomás a kellő berendezéssel, személy-
zettel és dotáczióval tökéletesen elég volna hosszú 
időre, mert a munka szaporodtával csak az 
asszisztensek számát kellene szaporítani. 

Igazat adok Zsitvay urnák abban, hogy ha 
ily vizsgáló állomások valamely tanszékkel vannak 
egybekapcsolva, akkor vagy a tanügy vagy az 
állomás károsodik. A tanárnak főteendője, hogy 
tanítson, azután pedig hogy szakmáját fejleszsze, 
mind a két működésében megakasztja őt az ily-
fele állomás sok mindenféle, igen sokszor se a 
tanügygyei, se a tudománynyal szorosabb össze-
függésben nem levő teendője, az a sok mecha-
nikai munka, levelezés stb., a mely ilyféle állo-
mások rendes tartozéka. 

A különválasztásból tehát csak előny szár- ' 
máznék. Az ilyen különálló állomásoknak azért 
nem kellene csakis hozzánk a felek részéről be-
küldött anyagok chémiai vagy botanikai vizsgá-
latával foglalkozniok, sőt egyik szintén elenged-
hetlen feladatuknak tartanám, hogy a mennyiben 
a felektől beérkező anyagok az állomások sze-
mélyzetének összes idejét igénybe nem vennék, 
a mezőgazdaságra érdekkel biró kutatásokat vé-
gezzenek. Már pedig nincs oly állomás, a mely-
nek összes személyzetét a vegy- vagy magvizs-
gálatok egész éven át elfoglalnák. 

Évente csak kétszer, őszszel és tavaszszal, 
szokott a teendő felgyűlni, külömben van, idő 
egyéb munkára is, ezt az időt kellene ezen állo-
másoknak a magyar mezőgazdaság érdekében 
teendő kutatásokra, kísérletekre felhasználni. Dolog 
akadna elég. Bészemről nagyon sajnosnak tartom, 
hogy a takarmányadagok megállapításánál a ma-
gyar gazdának még mindig a Wolf-féle számokat 
kell használnia, holott biztosra vehető, hogy a 
mi száraz, meleg klímánk alatt termő növények 
összetétele nem azonos a Wolf-féle adatokkal. 
Sajnos dolognak tartom, hogy fükeverékek össze-
állításánál külföldi példák után kell indulnunk, 
mert rétjeink, legelőink növényzetét, az ott do-
mináló füvek stb. egymáshozi arányát nem is-
merjük. Hogy csak egy példát mondjak: mit 
tudunk a hires székszénáról? Az alföldi ember 
azt mondja, hogy a jó székszénát többre becsüli 
a legjobb hegyi szénánál, de hogy miért, arra a 
tudomány még adós a felelettel. 

E két tárgy maga évekre adna dolgot az 
állomásoknak és ezen működésűket minden ma-
gyar ember örömmel fogadná, már csak azért 
is, mert azt a függést a külföldtől, mely a mező-
gazdasági tudomány terén, sajnos, még oly nagy 
mérvű, csökkentené. — A magvizsgáló-állomással 
igen czélszerüen össze lehetne kapcsolni a növény-
pathologiai állomást is. 

Eddig tehát teljesen osztom Zsitvay ur né-
zetét. Ö azonban azon kisérleti állomásokat is, 
a melyeknek kizárólagos czélja a kutatás, a kí-
sérletezés, szintén el akarja választani az intéze-
tektől. Ezen nézetét már nem osztom teljesen. 
Az ily állomások kétfélék lehetnek, vagy bizonyos 
kérdés tanulmányozása, bizonyos irányú működés 
kifejtése czéljából állíttatnak fel, vagy pedig csakis 
azért, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó kuta-
tásokat, kísérleteket tegyen az irány közelebbi 
megjelölése nélkül. 

Az első csoportba tartozó állomások például 
a dohány, szesz, tőzeg, tej stb. vizsgálati állomá-
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sok. Ezeknek czélja,határozottan meg van jelezve, ! 
mely csakis az lehet, hogy a dohányt, szeszt, 
tőzegeket tegyék vizsgálat tárgyává. Az ily állo-
másokat igen is külön kell felállítani, először | 
mert nem mindig az a hely legalkalmasabb az ; 

ily állomások felállítására, ahol valamely gazda- i 
sági tanintézet van, másodszor mert az illető i 
szaktanártól nem lehet megkövetelni, hogy éppen j 
azon irányban búvárkodjék, a mely irányban | 
azt az állomás megkívánja. 

Ilyféle állomások ugyan nálunk még nem 
léteznek, pedig ugyancsak szükség volna egyik-
másikára, teszem a dohánykisérleti állomásra. 

Az állomások másik csoportját azonban 
nemcsak, hogy nem tartanám eiválasztandóknak 
a gazdasági tanintézetektől, hanem egyenest ezek 
tartozékának tekintem. 

Általánosan elfogadott nézet, hogy egy fő-
intézeten — s ilyennek kell tekintenünk a m.-
óvári gazd. akadémiát is, — a tanártól megkö-
vetelhető, hogy ne csak tanítson, hanem szak-
májában búvárkodjék is. 

Ez okból hódolnak általánosan azon né-
zetnek, hogy főintézeten a tanár, a mennyire csak 
lehet, egy tárgyat adjon csak elő, heti óráinak 
száma ne legyen sok, hogy szakmájában szak-
tekintély legyen, a mi pedig csak akkor lehet, 
ha nemcsak tanit, hanem kutat, búvárkodik is. 

Mikor pedig a tanár saját szakmájában dol-
gozik, teszi azt, amit az általános irányú állo-
mások tesznek. 

Az állatkisérleti állomás tenyésztési, etetési 
stb. kísérletekkel foglalkozik, ugyanezt kell tennie 
az állattenyésztés tanárának, az agrikulturkémiai 
állomásnak a kémiának a mezőgazdasággal vo-
natkozó részét kell fejlesztenie, a növényfisiolo-
giai állomásnak, a növények táplálkozását stb. 
kell kutatnia,_azonos működést kell kifejtenie a 
kémia és a botanika tanárának is. kérdem ezért 
mi czélja volna a külön állomásnak ? 

Vagy legyenek az illető tanárok az állomá-
sok vezetői, vagy ne legyen állomás, de szerel-
tessenek fel az illető tanszékek oly módon, hogy 
a tanárok a kellő működést kifejthessék. 

A fődolog azonban mindig az leend, hogy 
i tanárnak ne adassék utasítás arra nézve, hogy 
mit kell tanulmány tárgyává tenni, hanem azt 
választhassa, a mit ő legfontosabbnak tart. 

Végül még a növénytermelési kísérleti állo-
másról mondottakra volna egy szavam. Már má-
sodízben történik a 'Köztelekben*, hogy kifogá-
solják azt, miszerint ezen állomás nem önállóan 
a központban szerveztetett, hanem M.-Ó várott a 
növénytermelési tanszakkal kapcsolatosan állítta-
tott fel. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a 
növénytermelési állomás kizárólagosan magyar 
intézmény, hasonló szervezetű állomás a külföl-
dön nem létezik. Már most, midőn a földmive-
lési minisztérium a mi speciális viszonyainkat 
tekintetbe véve, egy ily állomás felállítását hatá-
rozta el, szerintem hibásan cselekedett volna, ha 
azonnal egy különálló, nagy apparatussal ren-
delkező állomást rendszeresített volna. Előbb 
ki kell próbálni, beválik-e az intézmény és erre 
az állomás jelenlegi szervezetében is alkalmas, 
ha beválik, akkor igen is czélszerü lesz elvinni 
M.-Ó várról a központba, de szerintem csak addig 
kell különálló intézményül meghagyni, mig a fő-
iskola felállitatik, mert az állomás teendői a nö-
vénytermelés tanárát nem vonják el szakmájától, 
ellenben lehetővé teszik, hogy a tanár minél 
több praktikus gazdaval jöjjön érintkezésbe, a 
mire neki különben is törekednie kell, mert csak 
igy taníthat gyakorlati tárgyat eredménynyel, csak 
igy maradhat contactusban a praxissal. 

Cserháti Sándor. 

A Wagner-féle kísérletezési mód. 
A német agrikulturchémikusok közül a magyar 

gazdaközönség előtt legismertebbek Máreker és 
Wagner. E kettő kísérleteinek eredményei a 
magyar gazdasági lapokban is gyakran lesznek 
ismertetve. E két jeles szakember működése 
meglehetősen eltér egymástól. Marcker főleg 
gyakorlati irányban működik. A növénytermelési 
kísérleteknél a fősúlyt a szántóföldi kísérletekre 

fekteti, a mely kísérleteket a gazdák közremükö- ! 
désével hajtja végre, oly formán, hogy ő a terve-
zetet szolgálja és a gazdák által végrehajtott 
kísérletek eredményét feldolgozza, azaz ő nem-
csak trágyázási, hanem fajtakipróbálási, mivelési 
stb. kísérleteket is végez, tehát ő nem pusztán 
agrikultur-chémikus, hanem gazda is. 

Wagner Marckertől eitérőleg főleg csak a 
trágyázás elméletének tanulmányozását tűzte 
czélul, működése tehát nem annyira gyakorlati, 
mint inkább tudományos irányú. 

Wagner e trágyázási kísérletezésnek egy 
egészen uj módját állapította meg, a melylyel 
már is több irányban jelentékeny eredményeket ért 
el. A trágyázás elméletének megállapítását czélzó 
kísérletek a növények tápanyagszükségletének 
megállapításával kezdődtek. Erre a czélra üveg-
edényeket használtak, a melybe külömböző össze-
tételű tápfolyadékokat tettek s ezekben termesz-
tették a kultúrnövényeket, vagy pedig kiégetett 
indifferens anyagot — kiégetett homokot — hasz 
náltak s ebbe keverték a külömböző tápaayago-
kat. Ezek voltak a viz és homokkulturák. Bizonyos 
kérdések megoldására ezen módszer igen alkalmas 
volt, igy például azon rendkívül fontos kérdést, 
hogy mely tápanyagokra van a növénynek ok-
vetlenül szüksége, ezen kísérleti módszerrel sike 
rült megoldani. 

Azonban mert a növényeket nem termesztjük 
vizben, vagy sterilizált homokban, hanem termő-
földben, melyekben a szükséges tápanyagok kisebb-
nagyobb mennyiségben megvannak, annak meg-
állapítására, hogy külömböző kulturtalajokban 
termesztett külömböző kultúrnövények minő trá-
gyát kívánnak, szükségessé vált szántóföldi kí-
sérleteket. is tenni. Kezdetüket vették tehát a 
szántóföldi trágyázási kísérletek és az évek során 
át rendkívül sok kísérlet eredménye publikáltatott, 
melyekből azonban általános értékű szabályokat 
vagy következtetéseket nem lehetett levonni, mert 
a külömböző helyeken nyert eredmények sokszor 
homlokegyenest ellentétben állottak egymással, a 
minek az oka, a mint azt Drechsler -és Wagner 
kimutatták, a kísérletezésnél általánosan követett 
eljárás helytelensége volt. 

Drechsler kimutatta, hogy ellenőrző kísérlet 
nélkül tett trágyázási kísérletből sohase vonha-
tunk le biztos eredményt, mert nem tudjuk, 
vájjon a trágya, vagy egyéb körülmény idézte-e 
elő a külömbséget. 

Wagner szerint a Drechsler által megjavított 
szántóföldi kísérletek igen alkalmasak gyakorlati 
kérdések megoldására, igy például, ha azt akarjuk 
megtudni, vájjon jövedelmező-e a mesterséges 
trágyaféle alkalmazása gazdaságunkban, hogy 
melyik trágyaféle használata lesz legczélszerübb 
stb. Ellenben tudományos irányú trágyázási kí-
sérletekre, midőn arról van szó, hogy a trágyázás 
alapelvei tanulmányoztassanak, Wagner még a 
Drechsler-féle módszert is alkalmatlannak tartja. 
Egyrészt azért, mert a legegyszerűbb kérdés 
tanulmányozása is igen sok parczellát kívánna. 
Wagner példaként felemlíti, hogy ha azt akarnák 
megtudni, minő arányban áll a gorömba és finom 
Thomas-salak, a goromba és finom csontliszt és 
a guanó phosphorsavának hatása a szuperfoszfát 
foszforsaváéhoz, akkor legalább is 308 parczel-
Iára volna szükség. A 6 foszfortrágyával legalább 
négyféle mennyiségben kellene trágyázni, minden 
kísérletet háromszor végezni, legalább öt par-
czellát trágvázatlanul kellene hagyni, ez 74 
Ezen kísérletet legalább két növénynyel kétféle 
talajon kellene végrehajtani, ez összesen 308. 
De van Wagnernek még egyéb kifogása is a 
szántóföldi kísérletek ellen. Szerinte nagyon bajos 
olyan nagyobb területet találni, a melyen a talaj 
mindenütt tökéletesen egyforma volna, a trá-
gyázás, vetés stb. az egyes parczellákon szintén 
nem lehet teljesen egyforma. Wagner azt mondja, 
hogy tudományos értékű kísérleteknek egyik fő-
feltétele, hogy a kisérlettevő mindazon tényező-
ket, a melyek a kísérlet eredményére befolyást 
gyakorolhatnak, szabályozni tudja, hogy hibák 
lehetőleg mellőztessenek, az előfordulóknak nagy-
sága pedig ismeretes legyen. Ezen feltételeknek 
pedig szántóföldi kísérleteknél, vétessenek a par-

czellák' még oly kicsinyre, megfelelni nem lehen 
azért Wagner a kísérletezésnél egy uj eljárást alkal-
maz. A kísérletre szolgáló földet bádogedényekbe 
tölti, egy-egy edény egy parczellát képvisel. Egy 
edénybe 8—350 kg. föld fér. Wagner szerint egy 
ily edénybe ültetett vagy vetett növény tenyész-
feltételei tetszés szerint szabályozhatók, ugy, hogy 
az összes edényekben a növény tenyészfeltételei 
a kísérlet tárgyát képezőnek kivételével, teljesen 
egyformává tehetők. A talaj mennyisége, mély-
sége, nyitkossága, tömöttsége, a növények állása 
stb. mind teljesen egyformák, csakis a trágyá-
zásban van eltérés, a termésben mutatkozó kü-
lömbséget tehát teljes biztossággal a trágya ha-
tásának tudhatjuk be. 

A kísérletekhez Wagner olyan földet használ, 
a mely azon tápanyagból, mely a kísérletnél ki-
próbálandó, lehető keveset tartalmaz. A talajt 
előbb bizonyos növények termesztésével lehetőleg 
kizsarolja az illető tápanyagban s csak azután 
használja kísérlethez. Innen származik azután a 
nagy terméskülömbség a Wagner-féle edényekben 
termesztett és különféleképen megtrágyázott nö-
vényeknél. Wagner rendszerint lefotografálja a 
termelt növényeket, a mely fotográfiákat azután 
az egyes lapok is közlik. Az utóbbi időben a 
hazai lapok is közöltek ismételten ilyféle foto-
gráfiákat, melyek azonban nagyon alkalmasak 
arra, hogy a nem kellőleg tájékozott gazdát té-
vedésbe ejtsék, mert sohase higyje a gazda, hogy 
ha ő ugyanazt a trágyafélét alkalmazza, mint 
Wagner, majd szintén olyan nagy lesz a termés -
többlete. Oly kedvező viszonyok közé sohasem 
hozhatja a gazda a növényeket, mint a milyenék 
között azok a Wagner-féle edényekben vannak 
és a gazda rendszerint nem is hagyja földjét 
annyira kimerülni, mint a mennyire kizsarolta-
tik a föld Wagner-féle kísérleteknél az edénybe-
töltés előtt. 

Ezen két okból ő sohasem is fog oly ked-
vező eredményt elérni. A Wagner-féle kísérletek 
eredménye nem értékesíthető közvetlen a gyakor-
latban, azok mintegy csak utmutatóul szolgálnak 
arra, hogy mily irányú kísérletektől, mily trágya-
félék alkalmazásától várható leginkább siker, de 
korántsem mentik fel a gazdát a kísérletek tétele 
alól. Wagner csak megkönnyíti a gazda dolgát, 
de nem menti fel a kisérlettétele alól, ezért mielőtt 
a gazda Wagner kísérleteinél nyert eredményeket 
nagyban alkalmazná, szántóföldi kísérlet utján 
kell meggyőződnie, miként módosul az általános 
szabály az ő viszonyai között. 

Wagner kísérletezési módját sokan kifogá-
solják. Az tény, hogy az eljárás korántsem oly 
tökéletes, mint a milyennek Wagner tartja, de 
azért általános érdekű trágyázási kérdések meg-
oldására a legjobb módszer, nálánál jobbat eddig 
nem ismerünk, mert azok, kik Wagner eljárását 
javítani megkiséreltték, mint például Wolthmann, 
nem tudtak se jobb, se olcsóbb módszert ki-
találni. Wagner metódusa szerint ma már igen 
sok állomáson végeznek kísérleteket, de egyiken 
se annyit, oly kiterjedt mértékben, mint Darm-
stadtban a Wagner vezetése alatt álló kísérleti 
állomáson. 

Itt a kísérletre szolgáló edények száma több 
százra megy, ezen edények egy része kerekes 
asztalokon áll, ezek befogadására 2. circa 20—20 
m. hosszú üvegház szolgál, hogy rossz idők al-
kalmával a növények védett, de világos helyen 
legyenek. A darmstadti állomás egyike a legszebben 
berendezetteknek és a mi szintén megemlítésre 
méltó, a berendezés költségeinek legnagyobb 
részét nem az államtól, hanem a Thomas-salak-
gyárosoktól került ki. Véleményem szerint a 
Wagner féle kísérletezésnek még sokkal nagyobb 
hasznát venné a gazdaközönség, ha Wagner 
maga nem zárkóznék egészen el a szántóföldi 
kísérletektől, hanem u«y, mint Marcker a gaz-
dákkal szövetkezve, több helyen tétetne szántó-
földi trágyázási kísérleteket, e kísérletek egyrészt 
arra szolgálnának, hogy tájékozást nyújtsanak, 
hol miként módosul az általános szabály, más-
részt meg Wagner is sokszor impulzust kapna 
további kísérletekre. 

Vegyesek. 
Mai számunk tartalma: 

Hivatalos rész. — Nóvénykórtani apróságok. Mezei/ 
Gyula. - A földbirtoki statisztika szervezéséről. Dr. 
Csillag Gyula. - Takarmánypáczolásnál marfaasó. 
A mustnak erjedésokozta apadása. Dr. Csanády G. — 
Körte almaalanyon Liébhald TI. — Kainit Cserháti Sán-
dor. — Házigomba ellen. — Meddig lenyészképes a kancza. 
- Tudósítások : Kassa vidéke, Eger, Pécs környéke. Kon-

doros, Gyomoré, Szeged. — Rovat: Gazdasági tanintéze-
teink hallgatóinak előképzettsége. — Kísérleti állomások-
ról — Wágner-féle kísérletezési mód. — Vegyes hirek. 
— Kereskedelem és tőzsde. 

Személyi hirek. Lipthay latrán földmivelcsi minisz-
teri tanácsosnak a Medjidie rend 11. oszt. jelvényének 
viselése megengedtetett. — liári Fechl.ii/ Imre tisza-ughi 
nagybirtokosnak a vallás- cs közoktatásügyi miniszter a 
községe ovodaalapjának javára tett 10.000 frtos adomá-
nyáért kös-önetél nyilvánította. 

Halálozás. Gseszmák László kir. tanacsos, 
a Ferencz-József rend lovagja nv. jószágkor-
mányzó e hó 7-én Szombathelyen elhunyt. A 
boldogult apósa volt Bálás Árpád kir. tanácsos-
nak és a m.-óvári gazd. akadémia igazgatójának 
és Kossutány Tamás dr.-nak, az akadémia ta-
nárának. 

Kivonat a hivatalos lapból. Ugocsavármegye tiszán-
inneni járása gazdasági tudósítónak Balogh Mihály nevez-
tetett ki. — A jász-nagy-kun-szolnokmegyei gazd. egyesü-
let módosított alapszabályai jóváhagyattak. — Mosonvár-
megye területéről a hasitott körmű állatok bevitele 
Ausztriába megengedtetett. — Kenderes vasútállomás 
marharakodónak engedélyeztetett. — Nikólaha aradme-
gyei, Seágy, Godisa, Szava, Kán baranyamegyei, Doba. 
Bálimba. Nagy-Szőllős veszprérnmegyei, Sstana, Alsó-
Fűid, KiS'Petri kolozsmegyei és Horváth-Kécza torontál-
megyei községekben a filloxera konstatáltatván, zár alá 
helyeztettek. — Az államtanintézeteken eladó tárgyak 
jegyzéke. — A Németországba irányuló szarvasmarha-
kivitel szempontjából ragadós tüdőlob által fertőzöttnek 
nyilvánított községek és az azok 20 kilométeres kerüle-
tébe eső község van : 86 k. 378 u . több 2 k. 14 u. -
Ragadós állatbetegségek. Lépfene 80 k. 102 u., több 22 
k. 17 u Veszettség 27 k. 39 u., több 7 k. 13 u. Takony-
kor és börféreg 59 k. 80 u„ löbb 4 k. 7 u. X agadós 
szaj- és Üröm fájás 367 k 2580 u , több 2 k. 398 u. 
Himlő 15 k. 17 u., kev. 2 k. 2 u. Eühlcór 6 k. 7 u., 
kev. 1 k 4 u Orbáncz 52 k. 505 u., kev. 9 k. 153 u. 

A vámszerződések a közgazdasági bizott-
ságban. A képviselőház közgadasági bizottsága 
Falk Miksa elnöklete alatt f. hó 12-én tartott ülésé 
ben a német-olasz-svájczi-belga kereskedelmi szer-
ződéseket tárgyalta s azokat ügy általánosságban, 
mint részleteiben minden változtatás nélkül elfo-
gadta. A felszólalások után Ítélve a szerződése 
ket egy oldalról sem fogadták azzal a lelkese-
déssel, mint azt napi sajtónk nagyrésze tevé. 
Maga az előadói ajánlat is inkább langyos, mint 
meleg s végértelmében oda konkludál, hogy jó, 
ha jobb nincs, mert noha «Egyes részletek ellen 
lehetnek, sőt vannak kifogások, de ezek elesnek 
az egésznek mérlegelése mellett.* A felszólalók 
mint egytől egyig a szabad kereskedelem hívei 
s Francziaország védvámosságát és a német, ag-
ráriusok törekvéseit elitélik, sőt a kereskedelmi 
miniszter a protekczionzmusban veszélyt lát, 
mely irányzattal szemben részünkről más, mint 
vagy háború, vagy a szerződéses politikára 

.való áttérés nem volt képzelhető. Mi csatlakozunk 
Wahrmann képviselő reményéhez, hogy a szer-
ződések nem tartják fenn magukat változatlanul 
12 évig, csakhogy a változást egész más irány-
ban óhajtjuk. A képviselőház csütörtökön tárgyalja 
a szerződéseket s mint a hivatalos sajtó reméli 
három nap alatt ugy általánosságban, mint rész-
leteiben letárgyalja. Érdekes ez érthetetlen siet-
séggel szemben megemlíteni, hogy az osztrák 
Reiehsrath hat referenssel csak januáriusban fog 
a szerződések tárgyalásához, tehát nem oly siet-
séggel, de valószínűleg nagyobb alapossággal. 

Az olasz borvámokkal foglalkozott 
egyesületünk borászati szakosztálya f hó 
13-án tartott ülésében, melyről részlete-
sen legközelebb referálunk, az olasz bor-
behozatalt illetőleg az uj szerződéseit 
látszólag nem tartalmaznak semmi ve-

szedelmet, fentartják a régi állapotot, 
t. i. hogy ha Olaszország bármelv állam-
mal szemben 5 frk 77 etre szállitja le 
behozatali vámját, mi is kötelesek va-
gyunk 3 frt 20 krért az olasz boroknak 
helyet engedni. Hogy mit jelent ez en-
gedély Olaszország 27'8 millió hektoliter 
termelésével szemben, melyet sehol sem 
bir elhelyezni, hogy az állam és magá-
nosok által a filloxera elleni védekezésre 
eddig kiadott összegek eredményeit a 
7—10 frtos olasz borok beözönlése 
mennyire befolyásolja, azt elfogja mon-
dani az egyesület a földmivelési. minisz-
terhez intézett feliratában, de azt hisz-
szük, tisztába van vele minden borter-
melő ós kereskedő is. Bortermelésünk és 
kereskedelmünk legnagyobb veszedelme 
a z o l a sz b o r , a m e l y r ő l a 10 frtért ab 
Fiume kinált minták, melyeket egy pesti 
bornagykereskedő czég mutatott be a 
szakosztálynak, arról győztek meg, hogy 
bennök hazánk bortermelése nemcsak 
veszedelmes versenyt, de végveszedelmét 
kapta„ Ilyen borokat 10 frtért nem ma, 
a termelés költségeinek 100°/o-os emel-
kedésével, de még a régi jó időkben sem 
tudtunk produkálni. 

Szeszgyári felügyelök intézményét jónak 
látta a pénzügyminiszter Ausztriától átvenni. A 
szeszfőzés az államnak adóban tekintélyes jöve-
delmei biztosit, mely azonban kellő ellenőrzés 
mellett még tetemesen volna fokozható. E szem-
pont vezérelte a pénzügyminisztert, midőn szak-
embert, képzett technikai erőt alkalmaz az ellen -
őrzésre. A rendelet értelmében a fogyasztási adó-
szakmában legképzettebb pénzügyi titkárok és fő-
biztosok fognak a szeszgyári felügyelői rangba he-
lyeztetni. A szeszgyári felügyelők időnkint váratlan 
látogatásókat tartoznak tenni a szeszfőzdékben és 
ezen alkalmakkor pontos vizsgálatok által meggyő-
ződni arról, hogy vájjon az ellenőrző szeszmérő-
gépek szabályszerűen vannak-e felállítva és jól mű-
ködnek-e, hogy a szeszfőző készülékek alkohol-
tartalmú folyadékok és páráknak sikkasztás czél-
jából való elvezetése ellen meg vannak-e védve, 
hogy a termelt szesz mennyisége és minősége 
a szeszgyár üzleti és berendezési viszonyainak 
megfelel-e, hogy a havonkinti elszámolások helye-
sen vannnak-e keresztülvive és hogy azzal meg-
bízott pénzügyőri közegek feladatukat a rende-
letek értelmében helyesen teljesitik-e stb., stb. és 
pedig mindennek olyképen kell berendeztetni, 
hogy minden szeszfőzde legalább négyhavonkint 
egyszer vizsgáltassák meg. 

Gazdasági paraszt-egylet. Temesváron csü-
törtökön megalakult a «Delmagvarországi gazda-
sági paraszt-egylet*. Az alakuló közgyűlés előtt, 
a melyen az érdekeltek és közönség nagy szám-
ban vett részt, a székes templomban isteni tisz-
telet volt, azután az összes jelenlevők a viga-
dóba mentek a közgyűlésre. Első sorban a tiszti-
kart választották meg. Elnök le t t : Wittmann 

"János orsz. képviselő, alelnök: Frecot Menyhért 
ügyvéd és Röser Ádám takarékpénztári igazgató, 
titkár : Blaskovits Ferencz tanár. Wittmann János 
elnök szék-foglaló beszédében visszautasítja azt 
a gyanúsítást, hogy a megalakult egylet szocziálista 
czélokat hajhász. Hangsúlyozza a bánáti német-
ség önzetlen hazafiasságát és kiemelte, hogy a 
parasztok — bár idegen nyelvűek — de magyar 
hazájukért élni halni készek. Az egyletnek eddig 
686 tagja van. 

A barsmegyei gazdasági egyesület legutóbb 
ülésén azon kérdéssel foglalkozott, miként lehetne 
az egyesületet a megyei közigazgatásba beol-
vasztani. Ilyen alakban s igy izolálva az eszme 
aligha kivihető, de mint jel arra, hogy a gaz-
dasági érdekek hatósági képviseletének szükségét 
a vidéken is kezdik érezni, figyelmet érdemel. 
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Vasárnapi felolvasások. Baross Gábor ke-
reskedelmi miniszter január 3-ikára nagy érte-
kezletet hitt össze, mely tanácskozás tárgyává 
fogja tenni azt a kérdést, mikép lebet vasárnap 
délutánonkint a gyári és kereskedelmi alkalma-
zottak és munkások számára országszerte felol-
vasásokat tartani. 

Nemzeti kiállítás Szegeden. A szegedi ipar-
testület feliratot intéz a kormányhoz, hogy a mille-
niumi nemzeti kiállítás Szegeden tartassék. in-
dokolásában a többi közt azt hozza fel, hogy 
Szeged, mely a puszta-szeri gyűlés színhelyéhez 
közel van, történelmi múltjánál fogva is igényt 
tarthat e kitüntetésre. Legközelebb Munkács fog, 
mint a honfoglalók első pihenő helye ezzel a kí-
vánsággal fellépni; az utóbbi hírt azonban már 
nem garantirozzuk. 

A giro- és pénztár-egylet ügyében a tőzsde-
tanács altal kiküldött bizottság 11-én ülést tartott, 
melyen az egylet létesítése mellett nyilatkozott. 
Ma számos tőzsdelátogató és a «coulisse» több 
tagja beadványt intézett a tőzsdetanácshoz, a 
melyben azt kéri, hogy 'a dolog végleges elinté-
zése előtt őket s illetve az áltáluk megnevezelt 
több tőzsdei tagot is hallgassák meg. A beadvány 
aláírói az egylet ellen vannak, mert azt tartják, 
hogy az nem szükséges és annak nehézkes és 
drága gépezetét a budapesti tőzsde nem bírná 
meg. 

A földmivelési minisztérium, a sajó-ssent-
pétéri filloxera védekezési egylet kérelmére, a III. 
kerületi kultúrmérnöki hivatal egy mérnökét kül-
dötte ki, hogy a telepet és a Sajó kiöntései elleni 
védekezés, tervét tekintse meg és munkálatával az 
egyletnek segítségére legyen. 

Amerika vámbevételei. Washingtoni táv-
iratok szerint a pénzügyminiszter által a kon-
gresszus elé terjesztett jelentés kiemeli, hogy a 
vámbevételek csökkentek. A jelentés rendkívül 
fontosnak mondja, hogy hajók építtessenek és a 
hajózás fejlesztessék és intézkedéseket ajánl az 
Egyesült-Államokba való bevándorlás korlátozá-
sára. A kérdés már mostan csak az, hogy a vám-
bevételek csökkenése mily mérvű lesz, mert az 
nagy befolyással lesz a Mac Kinley-bill sorsára. 

Tricliinás amerikai sertés. Mint a 
„Hamburger Nachrichten" irja egy ber-
lini czég részére Stettinbe érkezett ame-
rikai szalonna küldemény, amely a kivánt 
egészségügyi bizonylatokkal elvolt látva 
ú j r a m e g v i z s g á l t a t o t t é s trichinesnek t a -
láltatott. — Á rendelő czég mintát vett 
a küldeményből melyet a hivatalos ki-
s é r l e t i á l l o m á s v i z s g á l t m e g s 24 praepa-
ratumban 84 trichinát talált. E z e r e d m é n y 
a kisérleti állomást további vizsgálatokra 
i n d i t o t t a é s Krams á l l a t o r v o s , h o g y a 
parasitákat tovább tenyészsze, legköze-
lebb végrehajtja házinyulakon az etetési 
kísérleteket. 

A selyemtenyésztés támogatása Franczia-
országban. A franczia szenátus csekély módo-
sítással elfogadta a selyemtenyésztés állami tá-
mogatására vonatkozó s a képviselőház által 
már megszavazott törvény javaslatot. E javaslat 
szerint a jövő 1892-ik évtől kezdve hat éven 
át, minden selyemtenyésztő az, általa termelt 
gubók minden kilogrammja után az államtól 50 
centimes jutalomban részesül. 

Optimismus. A szász tartomány-gyülés 10-iki 
ülésén Metseh miniszter igy nyilatkozott: Tör-
vényhozási uton a börze bajai nem orvosolhatók. 
Az önsegély eszközeit kellene e czélra felhasz-
nálni ugy, hogy a börzén érdekelt körök oda-
hatnának, miszerint a káros szokások kiküszö-
böltessenek és az üzleti szellem szolid alapokat 
nyerjen. A börzének önmagát kell reorganizálnia. 

Angol-német kereskedelmi szer-
ződés. A „Le Temps" franczia lap érte-
sülése szerint egy idő óta az angol 
kormány nagy titokban tárgyalásokat 
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folytat Németországgal, e bét ország 
közt kötendő kereskedelmi szerződés tár-
gyában. — Ennek folyománya Angliának 
a középeurópai vámszöyetségbe leendő 
belépése lenne, mire nézve az angol 
kormány rövid idő múlva a többi érde-
kelt államokkal is érintkezésbe fogja 
magát tenni. 

Caprivi a kereskedelmi szerződésekről. 
A németkanczellár 10-iki beszédéből melynek kísé-
retében a vámszerződéseket a birodalmi gyűlés 
elé terjesztette, érdekesnek tartjuk közölni a kö-
vetkezőket: Rövid visszapillantás után a vám-
politika helyzetére 1878 óta, lehetet len félre-
ismerni, — mondja, — hogy a hazai ipar az 
utolsó vámpolitika alatt élénk lendületnek indult. 
Ennek daczára túltermelés állt be s nem volt pia-
czunk. — Hogy a Németországnak szükséges be-
vitelt, különösen az élelmi szereket illetőleg, meg-
fizethessük : szaporítanunk kell a kivitelt, mert 

annak hanyatlása általánosan kedvezőtlen hatás-
sal volt. A kérdés nem az : szabad kereskedelem 
legyen-e, vagy védvám ? hanem az, hogy meg-
találjuk a kellő középutat, a melyen a mezőgaz-
daság és az ipar érdekeit kellőleg megóvhatjuk. 
A legczélszerübbnek mutatkozott e tekintetben a 
tarifa-szerződések megkötése. — A kormány a 
szerződésektől nem vár rögtönös áldásos gyü-
mölcsöket, a mért is a szerződéseket hosszabb 
időre kötötte meg. A szerződések eredményekép 
9 millió márka hiány várható, sőt az előnyök 
teljes igénybevétele esetén 17 millió. Természetes, 
hogy azok az államok, melyek 1892. évi február 
1-én még birják a legtöbb kedvezményes jogot, 
továbbra is ilyenekül lesznek tekintendők. Más 
államokkal nem kötünk uj szerződéseket enged-
mények nélkül. Mezőgazdaság támogatás nélkül 
elképzelhetetlen. Mezőgazdasági válság kalamitás 
volna a birodalomra nézve. A kormány a mező-
gazdaságot az állam legfőbb támaszának tekinti. 
Aránytalanabbul nehezebbek a viszonyok az ipar 
terén. Kötelességünk a kivitelt kedvezményben 
részesíteni, mert ezzel nemcsak a munkaadónak, 
hanem a munkásoknak is teszünk -hasznot. 
Reméljük, hogy más államokkal is k öthetünk ha-
sonló szerződéseket. A czél, melyet elibénk tűz-
tünk, csak a megkezdett uton érhető el. Ha a 
szerződéseket elvetnék, Németország ínséges hely-
setének határa beláthatatlan volna. Remélem, 
hogy a szövetséges kormányokkal együtt önök is 
azon nézeten vannak, hogy Németország a szer-
ződések révén áldásosabb és szebb kilátással 
biztató jövőnek néz elébe és hogy a szerződések 
alkalmasak, hogy Németország világhatalmi állá-
sát fenntartsa és szilárdítsa.» 

Egy oláh nábob. A «Maros» a következőket írja : 
Bakamező marosmenti község szomszédságában. Czellán, 
lakik a híres oláh nábob, Torna Galatár. Bakamező községnek 
régi ambiczióját képezte, hogy a határában jelenleg el-
adásra bocsátott kincstári vagyont becsáron megvehesse 
a községi lakosok számára. Sikerült is sok utánjárással 
eiedmenyt elérni és a kormány tekintettel a község 
szegénységére, 26.000 forintért odaédta neki a birtokot, 
melyért Sztáray grófnő 50,090 frtot kínált,. A baka-
mezeiek tehát a kérdéses birtokot csakugyan meg-
kapták, noba sem a vadiumot, sem az első rátát nem 
tudták, megfizetni. Tóma Galalár uram azonban segített 
rajtuk és a vétel ulán a községgel arra a paktumra jött, 
hogy ő előlegezi nekik a pénzt és lefizeti a kiszabott rá-
tákat, az alatt a föltétel alatt, hogy a község helyett tu-
lajdonképen ő veszi meg a birtokot és a már megvett 
körülbelül 350 holdnyi területből, meg a megvételre még 
tervbe vett 400 holdnyi területből 30 holdat vételáron 
átenged a községnek. A derék bakamezeiek ráálltak 
az alkura és Tóma Galatár uram örül a potompénzen 
vett földnek s neveti a kormányt, meg a bakamezeieket. 

A biztosítási ügy reformja. A "Kereskedelmi jog 
és Ismeretek Tára» jelenti, hogy az igazságügy minisz-
térium egy a kereskedelmi minisztériumban kidolgo-
zott javaslattal foglalkozik, melyek tárgyát biztosítási 
ügyünk reformja képezi. Az indokolás a monarchiában 
az utolsó három évtized alatt alapított és megbukott 
biztosító-intézetek történetét ismerteti és a bukások okai-
val foglalkozik. A vegyes czélu társaságok mellett foglal 
állást és kritizálja a külföld hasonirányu intézkedéseit. 
Különösen az életbiztosítás reformját a következő két 
momentumra fekleti: 1. Minden külföldi társaság, mely 
Magyarországon életbiztosítási üzletet folytatni szándé-
kozik, köteles 300 ezer frt óvadékot az állampénztárnál 
letenni; 2 Minden akár bel-, akár külföldi társaság 
köteles összes Magyarországon kötött s fennálló életbizto-

sítási ügyleteiről a bíróságnak csoportok szerint összeállí-
tott kimutatást benyújtani s a biztosított értéknek és 
szabályszerű számitásnak megfelelő díjtartalékot az álla-
mpénztárnál deponálni. Ugyancsak letétbe helyezendők 
lesznek évenkint a javaslat értelmében mindazon dijtar-
talékösszegek, melyek a társulatoknak a jövőben belföldön 
kötendő életbiztosítási ügyleteire esnek. Kíváncsiak vagyunk, 
miként válik majd ez az ige testté. 

Szesziparunknak kiviteli tevékenységére nézve 
az uj idény kedvező kilátásokat nyújt. A német-
országi szeszkivitel, mely az egész világpiaezra 
nézve ármeghatározó lett, az idén valószínűleg 
kisebb lesz, illetőleg Németországnak a belföldi 
szükségleten felül nem fog maradni nagy fölös-
lege rendelkezésre, a mi egyrészt azokból a ter-
ménybecslésekből is kitűnik, melyeket a mező-
gazdasági egyesületek a német földmivelésügyi 
miniszter felszólítására eszközöltek és melyek csak 
közepes terméshozamot engednek remélleni, — 
mely becslésekhez azonban többirányú helyreiga-
zítások feltétele is kötve van, — másrészt pedig 
a legerősebb bizonyítékot erre nézve az a hír 
nyújtja, hogy hossszu idő óta Németország ismét 
keményítőt szállít Csehországból és hogy Szászor-
szág számára burgonyabevásárlások történtek a tá-
bori és a német-brodi kerületben. Mind a két kö-
rümény kétségtelenül Németország gyenge bur-
gonyatermésével függ össze, mely a németor-
szági szeszkivitelre bizonyosan hátrányos lesz. 
A másik fontos kiviteli ország: Oroszország sem 
fog az idén nagyobb forgalmat kifejthetni. A rozs-
kivitelt az éhínség folytán itt tudvalevőleg meg-
tiltották és ezzel összefüggésben a gabonanemü-
eknek szeszszé való földolgozását is megnehezí-
tették az által, hogy a kiviteli jutalmat megszün-
tették. A kivitt szesz vámjának visszatérítésére 
vonatkozó ezen rendelet az orosz hivatalos lap 
f. hó 16-iki számában van kihirdetve. A pénzügy-
miniszter felhatalmaz tátik, hogy a népélelmezés 
biztosítására irányuló ezen rendeletet azonnal 
végrehajtsa és a szeszkivitelre vonatkozó határo-
zatokat mindazon szeszszállitmányokra alkalmazza, 
melyek nem azon napon láttatnak el a hivatalos 
megvizsgálási okmányokkal, melyeken a miniszter , 
e rendeletet a vámhivatalokkal közli. Az orosz 
expörteurők ugyan azon reménykednek, hogy az 
oroszországi szeszkivitel a kiviteli jutalom meg-
szüntetése daczára sem fog csökkenni és hogy 
a keleti és a földközi tengermelléki fogyasztási 
piaezok az «uj árakat» meg fogják adni, ez a 
remény azonban valószínűleg csakhamar meg 
fog semmisülni, mihelyt a mi idényünk teljes 
erővel neki áll a termelésnek és a fölöslegen tul 
lehet adni. Kivitelünk már 1890/1-ben közel 
400,000 hl-t tett ki és kiviteli szakértőink azon 
a nézeten vannak, hogy könnyű szerrel emelked-
hetik egy félmilliónyi mennyiségig, a mi elvégre 
gazdasági érdekeinknek kívánatos volna. 

Apró hirek Az osztrák állam jan. l-jével meg-
váltja az Albert-vasutat, mely már eddig is állami keze-
lés alatt állolt. — A magyar földhitelintézet 4<V„-os zálog-
leveleit bevezetik a berlini börzére — A mosony-rajkai 
vasút létesítése érdekében a tárgyalásokat tavaszszal 
kezdik meg. — Lord Lausdowne, India alkirálya egy 
calcuttai beszédében így jellemezte Kelet-Indiának, a mi i 
veszélyes konkurrensünknek gazdasági helvzetét: .Három 
a sötétben leskelődő kísértet fenyegeti Indiát: az éhínség, 
a háború és a fizetésképtelenség. Az aratás kilátásai 
Radsputana, Madras, Haiderabadbau és Keleti-Bengáliában 
szomorúak, folytatta a szónok, s az utóbbi tartomány 
többi részeiben minden a legközelebbi időjárástól függ » 
— Barsmegye törvényhatósága humánus és életrevaló 
szabályrendeletet hozott a gépek kezelése körül előfordul-
ható szerencsétlenségeknél nyújtandó első segély tárgyá-
ban. — Tojáskivitelünk. A kereskedelmi muzeum körira-
tot intézett a kereskedelmi és iparkamarákhoz, a melyben 
megkéri azokat, hogy küldjék a tojáskereskedők lehetőleg 
teljes névjegyzékét és jelöljék meg a területükön levő na-
gyobb tojástermelő vidékeket és helységeket, minlhogy 
külföldi kereskedők nagyon gyakran kérdezősködnek á 
hazai kivitelképes tojáskereskedők után Egyúttal arra is 
kéri a muzeu n a kamarákat, hogy közöljék vele a gomba-
termelésre vonatkozó lényeges adatokat, nevezetesen a 
kivitel szempontjából figyelembe jöhető helységeket és 
kereskedőket. — Kamatlábleszállitás. Mint Londonból 
jelentik, az angol bank 4%-róI 3','„0

 (,-va szállította le a 
leszámítolási kamatlábat. A kamatlábleszállitás aligha fog 
teljesen megfelelni a várakozásoknak, mert a pénzvilágban 
azt várták, hogy a bank egy egész százalékkal szállítja 
le a kamatlábat. — Uj kó'szénbánya megnyitása. Tegnap 
volt a putnok-királydi vasút mütanrendőri bejárása. A 
vasúti vonal a magyar általános kőszénbánya-részvény-
társaság tulajdona. A vasút a kies fekvésű királydi völ-

gyön vonul át. Déli 12 órakor értek a királydi bányák-
hoz. Megtekintették ezután az uj bányatelepen a hivatal-
nokok lakását, a munkásházakat, majd a Margit-tárnát 
és az Albert-tárnát szemlélték meg. A megtekintés után 
iinnepiesen megnyitották a bányákat és azonnal üzembe 
vették. — A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy 
N'ádasd községben az augusztus hó 17-re esett, de elma-
radt országos vásár helyett deczember hó U-én pótvásár 
tartassák; hasonlókép deczember hó 20, 21 és 22 én fog 
pótmarhavásár tartatni Deésett az elmaradt novemberi 
vásárok helyett. 

Időjárás. Az északnyugoti depresszió gyor-
san előre haladván ma már a kelelitenger vi-
dékén van és közép-Európában a barometer 
hirtelen esését idézte elő (Memelben 18 mm, 
Berlinben 14 mm, Budapesten 14 mm. a sülyedés). 
Egy másodminimum az Adria fölött van, mig 
delnvugot felől uj maximum közeledik. Az idő-
járás különösen északon és nyugaton nagyobb-
részt erős, egyes helyeken viharos. A hőmérsék-
let általánosan emelkedett. Nálunk felhős, he-
lyenkint csapadékra hajló és enyhébb idő volt. 
Érősebb nyugati szelek és enyhe hőmérséklet mel-
lett esőt és többnyire borult időt várhatni. 

Mai számunkhoz mellékelten veszik olvasóink Ráth 
Mór könyvkiadó czég ujabb és nevezetesebb kiadásainak 
jegyzékét, mely igen figyelemre méltó utmutatóul szolgál 
mindazoknak, kik. valóban maradandó becsű müvekkel 
akarják a szalón, a család vagy az egyletek könyvtárát 
gyarapítani. 

Fekbérmentes idő leszállítása a budapest-nyugoti 
pálvaudvaron. A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett 
értesítés szerint a folyton fokozódó árutorlódás leküzdése 
czéljából budapest-nyugoti pályaudvaron f . évi deczember 
hó 3-tól kezdve visszavonásig az üzletszabályzat 60. §-ában 
gyökeredző jog alapján mindazon, leadáshoz kerülő árukra 
nézve, melyek rendes körülmények között 3 napi fekbér-
mentességet élveznek, ezen fekbérmentesség további intéz-
kedésig két napra szállíttatik le. A fekbér-illeték féleme-
lésére vonatkozó s már korábban közzétett intézkedés-
továbbra is érvényben marad 

Kereskedelem és tőzsde. 

Budapesti gabonatőzsde. 
Deczember lö-iki jeayzések 100 kakim 

(A. A ) Budapesti gabonatőzsde d»cz. U-én. Enyhe 
időjárás, lanyha hangulat. Az időjárás még mindig abnor-
málisan enyhe; a Duna befagyására nem gondol senki, 
a hajórakományok, daczára az alacsony vízállásnak egyre 
érkeznek, a mire ez év mostani szakában már nem igen 
számítottak. A mult heti hozatal ki is telt kb. 147,000 
<1-1, az elvitel kb. 800) q-t. a heti forgalom kb. 100 000 
<[-t A malmok, melyek kíilömben rossz üzletmenetről is 
panaszkodnak, ily körülmények közt nem fejtenek ki 
valami nagy vételkedvet, miiiek következtében a buzi-
árak szombaton és ma együttes kb. 32,000 q-nyi forgalom 

- melleit 10 -15 krral hanyatlottak. 
A határidüüzlet. Ebben is a mai nap folyamán a 

lanyha irányzat határozottabban nyilatkozott. Külföldi 
tudósítások nem jelentettek ugyan téayeges változást, de 
a készáru üzlet lanyhasága erre is kihatott. Af.után az 
időjárás nagyon kedvez a vetéseknek és Oroszországban 
liir szerint mindenütt pótolhatták az elkésetteket Egyál-
talán biztosra vehető, bogy az idén nagy területeken 
történtek a • buzavetések. Amerikából utolsó időben már 
elhalgattak a panaszok, de azért javulásról sem hallani. 

A rozsüzletben mutatkozik némi élénkség, ámbár 
csak olcsóbb árakon mutatnak vevők nagyobb hajlandó-
ságot a vásárlásra. Különösen nyírségi állomások kere-
settek. Eladatott: Nagy-Károlyón 10 10, Mezőkövezsden 
10-25, Jászberényen 10 27*/» írton. Helyben csak aránylag 
olcsóbban kelt eí. 

Árpában még mindig üzlettelenség uralkodik. Alig 
adható magyarázata ennek a pangásnak. Még a helybeli 
fogyasztás is csak 5—10 krral olcsóbban veszi a takar-
mányárut. 

A tengeri üzlet is csak szük határok között mozog. 
Ö árut a raktárokból adnak. Uj áru hajón is jön elég, 
valamint Kőbányái a is hoznak bőségesen. De ez válto-
zatlan árakon kel el. Állomási áru iránt gyengült a ke-
reslet. a minek ugy látszik az enyhe időjárás az oka. 

Zab olcsóbbodott; a hozatalok kieíégitők és vevők 
csak rendes szükségleteiket veszik. 

Repcze csak egyes kisebb tételekben kel el. 
A párisi piacz nagyon lanvha és ez befolyásolja a 

mi árainkat. Jó áruért 14 75 frtot követelnek, de gyáro-
sok vonakodnak ezt az árat megadni. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, deczember 15-én. 
Búzát ma kiélégitően kínálták, a malmok azonban tar-
tózkodtak és csak 5—10 krnyi árengedmény után vettek 
25000 q-t lanyha irányzat mellett. Néhány ezer q szerb 
buza került eladásra 1017Va — 22\', frton 3 hóra. A 
tavaszi határidő sziutén olcsóbban indult, miután Amerika 
is alacsonyabb jegyzést jelentett és délkor jegyez 11.18 - 20 
frtot. Rozs változatlan, Énníhályfalván 10 írtjával ada-
tott el. Egyéb qabnanemuek korlátolt forgalom mellett 
szintén változatlanok. Batáridők jegyeznek délkor: ten-
geri máj.—jun-ra 6 10 -12, zab tavaszra 6,38—40 repcze 
aug.—szept.-re 13.85 frton. 

Bécsi gabonatőzsde deczember 14. (A «Köztelel» ere 
deti tudósítása.) Utolsó jelentésünk óta az összes áru-
czikkek irányzata lényegesen meglanyhult. Szombaton 
még vettek fogyasztási szükségletre, mig a . csehországi 
fogyasztók, a hova jan. 1-től olcsóbb díjtételek lépnek 
életbe, a vétellel várnak, miáltal ugv a buza mint a rozs-
forgalom szenved. Az árpa és zab lanyha irányzatot 
követnek; az előbbiből csakis a jó minőségűre akad vevő, 
mig a csekélyebb fajta még árengedménynyel sem ad-
ható el. A kukoricza szintén csökkenő irányzatot tanusit. 

Lisztüzlet. Deczember 14. A lefolyt héten a liszt-üz-
letben teljes pangás uralkodott. Egyes kisebb megrende-
lésekén kivül, melyeket kevés német összeköttetéseink utján 
kaptunk, sem a kiil-, sem a belföldre eladás nem történt. 
A7. üzleti forgalom jelenleg különösen régi kötések lebo-
nyolítására szorítkozik; de mivel a fogyasztók a legkö-
zelebbi időre eléggé el vanniik látva áruval, az előjegyzett 
menynyiségek átvétele nem folyik le simán és csak a 
malmok sürgető felszólítására történik meg. 

Atlaeos árak: 

Konczentrált takarmányok. — Korpa. Az összes 
korpafajokat deczemberi szállításra sürgősen kínálják és 
a német bevivők teszik a legnagyobb árengedményeket; 
az eladásra kerülő tételeket mindig a kontremineurők ve-
szik. Tavaszi korpa is olcsóbban kináltatik, de a forga-
lom, a jelenlegi kedvezőtlen irányzat behatása alatt na-
gyon csekély. Átlagos árak : finom 5'—, goromba 5 —, 
rozskorpa 6-— frt. — Árpadara zsákostól 5 85-610 frt. 

Malátacsira 4 50 -6 25 frt. — Olajpogácsa 7 frttal je-
aveztetik. 

Ipartermények. — Szesz. Változatlan irányzat mel-
lett jegyez : nyers szesz 23 50—24, finomitoti, adózva 61— 
62 frtig. — Kőolaj. Változatlan és jegyez: elsőrendű ame-
rikai 2150, elsőrendű orosz ,20:75, elsőrendű szalon 19 75 
frt. - Repczeolaj 39 50 frton jegyeztetik. 

Határidők árfolyama Budapesten. 

Határidők árfolyama a külföldi gabona 
tőzsdéken. 

11. 
decz. 

1 is- 14. 

Bécs. (100 kgrként írtban.) 
Búza 11.63 11.58 11.46 
Rozs 11.43 11.39 11.26 
Zab 6 93 j 6.86 6 75 
Tengeri május-juniusra. 6.60 6.63 6.50 
Berlin (1000 kgrként márkában.) 

Búza decz.-jan 226.75 226.50 226.50 
ápr.-máj 225. - 224.50 223.75 
decz.-jan '.... 2 4 2 . - 241. - 239.75 

ápr.-máj. 2 3 5 . - 233.50 232.75 
Zab decz.-jan..,. 166 . - 165.50 164 75 
— ápr.-máj 171.75 171 . - 169 75 
Páris. (100 kgrként francs-ban.) 

Búza folyó hóra 26.50 26.50 26.60 
27.— 27. - 27 90 

e i s ő T h ő : : : : : : : . : : : 27.50 27.40 27 50 
márcz.rtól 4 hó 28.— 28. - 28.— 
folyó hóra 58.40 58.— 58.10 
jan 59.40 58.75 58.75 

első 4 hó 60.10 59.80 59.90 
— márcz-tói 4 hó 61.10 60.80 60.90 

New-York. (bushel-ként cents-bcn.) 
Búza 106.V* 106. % 105. ®/4 

jan 106. V. 107.— 
febr. 108.— 108. V, 107. ®/4 

Tengeri 64.7, | 62. Vs 60.»./, 

Etelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
deczember hó 15-én. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a * Köztelek* részére) 

Busvásár: a mai Istvántéri hideg sertéshús-vásárra 
érkezett Nagvkörös. Czegléd, Monor, Nagy-Abony, Pilis, 
Szabadszállás, Harta, Albert-Irsa és Vecsés községekből : 
38 vidéki árussal 323 drb sertés; 1478 klgrm. sertés-
hús és 48 darab süldő; megjelent továbbá 18 helybeli 
hentes 114 drb. sertéssel. — Árak, reggel nagyban: 4 4 -
45 frt; kicsinyben: 46 kr. középszerű forgalom mellett 
az árak meglehetősen szilárdak; mindamellett későbbre, 
a. délutáni órákra, árcsökkenés várható. 

Halvásár a haltéren. Helybeli halászok által e vá-
sárra hozott mintegy 10 q halkészlet — a kevésbbé 
élénk kereslet daczára kissé emelkedett árak mellett ta-
lált vevőre, mi ázon körülménynek tulajdonithaló, hogy 
a helybeli halászok a karácsonyi ünnepekre való tekintettel 
tartózkodóbbak volak a kínálattal. A készlet mind ela-
datott. A llunyady-téri piaezra vidékiek által felhozatott 
m. e. 6 q. helybeliek által pedig m. e. 3 q. — A készlet 
gyenge kereslet mellett változatlan árakon vontatottan 
talál vevőre. 

Baromfi. Hozatott a Fővámtérre Orosháza, Kecske-
mét és Szabad-Szállás vidékéről vaspályán kb. 4,200 db: 
Jász-Kun- és Fehérmegyékből 40 kocsin kb. 3,200 db; 
a közeli falvakból Háton kb. 300 db; helybeli elárusítók-
tól kb. 2,400 db, összesen kb. 10.000 db. Élénk vásár 
mellett a kereslet nagy és a készlet gyorsan fogy. Nagy-
bani árak páronkint: tyúk 1.10 — 1.20; csirke 55 90; 
kappan hízott 1.60—1.80, sovány 1.10—1.20; lud hízott 
4.80-6.00, sovány 3.00—3.40; récze hizott 1.80-2.10, 
sovány 1.50-1.60; pulyka hizott 4.50 - 5.50, sovány 
3.00—3.80. F. hó 12 és 13iki szombati és vasárnapi 
ujvásártéri baromfivásárra felhozatott a szokott helyekről 
m. e. 27,125 db. A mai napon m. e. 8800 db. Élénk 
forgalom mellett jegyeztetik páronkint: tyúk 1.20—1.40, 
csirke 65—1.00, kappan hizott 2 00 - 2 40, sovány 1.40— 
1.50. récze hizott 2.40—3.00, sovány 1.30 -1.40, lud hizott 
5.00—6.00, sovány 280—3.70, pulyka hizott 4.00-5.00, 
sovány 3.00 - 3.30 frton. Az istvántéri tisztított baromfi-
vásárra mintegy 1000 db tisztított baromfi, mely gyenge 
kereslet mellett a mult heti árakon találtvevőre. 

Tojás. Hozatott a Fővámtérre Szegzárd, Pinczehély' 

1 decz. 11. 1 decz 12 | decz 14 

' b l a hpug.|lKiIiB. legmag. Maei.j legmsí. 

1892 márcz. ápr.-ra 11.30 11.36 11,28 11,32 11.18 11.28 
Tengeri 

1892. május-junius 6.18 6.23 '6.16 6.21 6.09 6.17 
Zab ' ' • i 

1892. márcz.-ápr.-ra 6.50 6.55 : 6.45 6.50 6.36 , 6 46 , 
Káposztarepcze 1 ..-• L „ 

1892. aug-szep.-re | 13.80 |L3.90j 13.80,13.90 13.75 |l3 85 

Búza 
Tiszavidéki 

Pestvidéki 

Fehérmegyei 

Bácskai 

Bánsági 

Észak magyarorsz 

74-75 
76-77 
78-79 
80-81 
74-75 
76-77-
78—79 
80-81 
74-75 
76—77 
78-79 
80-81 
77—75 
76—77 
78—79 
80-81 
74-75 
76—77 
78—79 
80-81 
74-75 
76-77 
78—79 
80-81 

kilós.. 10.65 - 11.05 
10.80 — 11.35 
11.15—11.60 
11.45 — 11.65 
10.65 —11.05 
10.80 — 11.35 
11.15— 1160 
11.45 — 11.65 
10.65 - 11.05 
10.80 —11.35 
11.15—11.60 
1145 — 11.65 
10.65 — 11.05 
10.80 — 11.85 
11.15 —11.60 
1145 — 1165 
10.65 - 11 05 
10.80 - 11.35 
11.15 - 11.60 
11.45 — 1165 
10.55 - 10 95 
10.70 - 11 25 
11.05 — 11.50 
11.35 - 11.55 

3 hón* 

Árpa, takarmány 

— sör . . . ! ' . ! " ! ! ! ! ! . ! ! ! " " 
Zab 
Tengeri ó 

» uj 
Káposzta-repcze 
Bánsági-repcze 
Vadrepcze 
Lenmag 
Kendermag 

Bab, fehér nagyszemü 

Koies ; ; ; ; ; ' 
Bükköny 
Vöröshere 
Luczerna 
Esparsette 

Mák, kék : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Köménymag 

10.20 — 10.60 
6.20— 6 60 
7 . 8 . -
7.75— 9.25 
6 . 1 0 - 6.50 
6.50 - 6.65 
5 6 5 - 5.85 

13. 14.60 
12.50 - 14. — 
6.50— 7-25 

11.25 - 12.—; 
11.75 — 12.25 
8 . 18.— 

11.50 — 12.50 
7 . 7.50 
8 . 8 50 
8. .8.50 
6 35 — 6.75 
6. 6-75 

52. 6 2 . -
42. 50.— 
11.75 —12.50 
5.50— 6— 

32. 34 — 
29. 31.— 
18. 19.— 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
16.60 16.80 16.- 15.70 15.40 15.10 14.70 12,90 8.50 

Az egyes malmok jegyz. Fii] m dur 

Luiza gőzmalom Budapest 
Erzsébet gőzmalom » 
Borsod-miskolczi gőzmalom 
- Miskolcz 
Pannónia gőzmalom Temesvár 
Mümalom Kassa 
Gőzmalom Szatmár 
Scbmidt és Császár Budapest 
Neumann testvérek Arad 
Szatmári gőzmalom 
Nagysárosi mümalom 
Krieser-féle malom, Soroksár 
Pesti molnárok és sütők 
Szegi gőzmalom 

37*>-

i 

5-50 
570 
5-90 

" 5TO 
5-00 
5 50 
5-00 

5-60 
4 60 
5 70 

5-70 
5'70 

5-50 
5-70 
5-60 
5.40 
4-80 
5 80 
4-60 

5 50 
5-50 

5 70 
5-50 

6-40 
6-20 

5-90 

6 50 

5 90 
6.— 
660 
6-40 

és Orosháza vidékéről vaspályán kb. 31.300 db ; Tarján, 
Pázmánd, Mány, Perkáta községekből kocsin kb. 35,000 
db. helyb. elárusítóktól kb. 24,000 db. összesen kb. 90,300 
db. Élénk vásár és gyors kelet daczára az árak valami-
vel estek. Nagybani árak : 1 láda (á 1440 db) friss 35—3f> 
frt, meszes 32—32'/2 frt. Egy írtért friss 40 db, meszes 
44-45 db; 40 krért friss 16 db, meszes 17-48 db. 
Tojás friss és meszes felhozatott a f. hó 12. és 13 íki 
szombati és vasárnapi uj vásártéri baromfivásárra a szo 
kott helyekről m. e 12,400 db. A mai napon m. e. 5,200 
db. Az árak változatlanok. 

Zöldség. A fővámtérre a felhozatal már oly csekély, 
hogy a forgalom csakis piaczi forgalom-jelleggel bir A 
Ferencz József-rakparti piaezra felhozatott helybeli k< fé-
szektől kb. 80 q zöldség; Győrből vaspályán kb. :'<> q 
zöldség; R.-Palotáról kocsin kb 10 q burgonya, összesen 
kb 110 q vegyes zöldség. A vásár igen lanyha és_ már-
már a napi piaczi elárusilásig csökken, Nagybani árak: 
100 csomó zöldség: (kb. 24 kg. sulylyal) 1 frt (kb. 120 
kg. sulylyal) 5 frtig. 1 q burgonya 2.60 - 2 80. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz József-rakparti pi-
aezra a szokott vidékekről vaspályán kb. 300 q, 1-aíóu 
kb. 200 q alma és vaspályán kb. 60 q maroni, összesén 
kb. 560 q gyümölcs. A vásár a kora reggeli órákban 
igen élénk, de később a vételkedv csökkent ás a kinfat 
erősbödött. Nagybani árak: 1 q almi 7—10 frl ! | 
maróni 14-18 frt. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky leien.) 
1891. decz. 16-én. (A fővárosi vásárigazgitóság jelentése 
a «Köztelek» részére.) Felhozatott 93 szekér rétiszéria, 
87 szekér muhar, 69 szekér zsupszalma, 16 szekér 
alomszalma, 9 szekér szecska, 1 szekér takarmányszalrua. 
Lanyha kereslet mellett jegyeztetik : rétiszéna 2'20 - 2 40. 
muhar 2 0 0 - 2 20, alomszalma 175-190, takarmány-
szalma 150—1-50, szecska 2'45-2'50 frtig mm.-kmt. 
Zsupszalma 100 kévéje 1100—1400 frt, 1 kéve 13-15 
kr. Szecska 1 zsák 28 -30 krig (súlya 11—11 kg.). T.-v 
geri felhozatott a kőbányai mázsatérre a vasárnai heti-
vásárra 78 szekérrel, mely élénk kereslettel q-kint 5 80 -
610 frton, hektoliterenkint 4-30~4'ö0 frton d e. 10 órára 
mind elkelt. 

Élősertés-vásár. (VIII. ker. Teleky-tér) 1891. decz. 
15-én. A fővárosi vásárigazgatóság jeleatése a »Köztelek. 
részére.) Felhozatott: 25 szekéren 112 db élősertés, mely-
ből elárusittatott minőség szerint süldők egyenkint 16 30 
frl, páronkint 28 - 5 8 frt. félkövér egyenkint 34 - 5 0 frt, 
páronkint 60-95 frton Élősúlya 43 -44 kr, a szokásos 
45 kg. életsulylevonással páronkint. 

Bécsi marhavásár, deczember 14. (A * Magyar 
Agricola» jelentése a <Köztelek> részére). Felhajtás 2211 
magvar, 572 -aliv.iai. SO bukovinai. l'>5 1 német, • .sszes, 
3913 db ökör, ebből 514 db soványmarha. A vásár vál-
tozatlan irányzat mellett bonyolult. Arak : Magyar hizé-
ökör prima 64—67 (68), secunda 59 -63, tertia 55-58 frt, 
galicziai prima 62—66 (70), secunda 68-61, tertia 5i>- 57 
frt, német prima 65-68 (69), secunda 60-64. tertia 
56-59 frt, paraszt-ökör 49-57, bika és tehén 26 36 frt. 

Bécsi sertésvisár. Deczember 15. Kk tMac/ucr Air 
t-icola» távirata.) Felhajtás 1716 fiatal sertés, 5185 ba-
konyi, 3700 galicziai. Az üzlet irányzata lányba, miután 
a f. hó 21-én életbe lépő uj fogyasztási adó mia« a ve-
vők csak a legszükségesebbre szorítkoztak. Elsőrendű 
áruk még a mult heti árakon keltek, de a közép és 
könnyű sertések 1—1 krral estek. Arak elsőrendű 42 — 
43, kivételesen 48>/„ közép 37 -40. könnyű 32-37, lialal 
sertés 30—37, galicziai 28 -36. 

Párisi juhvásár, deczember 14. (La Villette). Fel-
hajtás 9431 db juh, irányzat javult. 

Poprádi marhavásár deczember hó 9-én {Mdcze,-
Gusztáv jegyző tudósítása a *Kö4'lek> részére,; i olha;-
tás: II. osztályú urasági igás ökör 300 db, 180—'-•1.0 frt 
párja, igás ökör kisbirtokosok czéüaira 500 db, párja 160 -
200 frt, 1. osztályú tarka ökör 151) db, párja ! > 
frt, II. osztályú 250 db. párja 16)—200 frt. Magyar t,no 
1 éves 20 db, darabja 30-50 frt. 2 éves 3) db, dr.r ibjn 
40-70 frt, 3 éves 50 db, darabja 70-90 frt. Magyar 
tehén tenyésztésre 40 db, darabja 40-80 frt, levágásra, 
40 db, 50—70 frt, tarka tehén tenyésztésre 40 db, db]a 4 0 -
80 frt, levágásra 40 db, drbja 50—70 frt. Mag . • üsző 
1 éves 20 db, darabja 30-50 frt, 2 éves 30 db, darabja 
40—70 frt, tarka üsző 1 éves 25 db, darabja 30-"0 frt.. 
2 éves 35 db, 40 - 70 frt darabja. Igás ló 40 db, darabja 
40 - 6 0 frt, kocsis ló 10 db. darabja 100-150 frt, paraszt 
ló 120 db, darabja 50—100 frt. Juh-és sertésvásár nem 
tartatott. . 

Losonczi marhavásár deczember 9-én. (A városi 
rendőrkapitányi hivatal tudósítása á~«Köztelék' rétzére.) 
A felhajtás a rossz idő és folytonos esőzés miatt igen 
csekély; a szarvasmarhában élénk a kereslet, az árak 
magasak, a többiben a vásár lanyha. Felhajtás : I osz-
tályú urasági igás ökör 592 db, pírja 275 -416 frt, II. 
osztályú 651 db, párja 200—280 frt, igás ökör kisbir-
tokos czéljaira 239 db, párja 170-1Ü8 frt, I. osztályú 
tarka ökör 152 darab, párja 300-425 frt, II. osztályú 
100 db. párja 260-300 frt. Magyar tinó 2 éven alul 171 
db. párja 56—110 frt, német tinó 2 éven alul 89 db, 
50—100 frt Magyar tehén tenyésztésre 57 db. darabja 
60—92 írt, levágásra 103 db, darabja 60-121 fi., tarka 
tehén tenyésztésre 161 db darabja 50 -133 ! Friss 
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fejős tarka tehén 89 db, darabja 50-125 frt. Könnyebb 
igás ló 117 db, párja 100—200 frt, nehezebb 71 db, 
kocsis ió 86 darab, párja 200—400 frt, paraszt ló 129 db 
párja i«0—350 frt. Házi hizlalt és makkos sertés felhaj-
tatott 1419 db. Enyhe időjárás miatt vételkedv hiányá-
ban oz árak igen nyomottak, makkos kőbányai hizlalásra 
11—17 frt között mintegy 400 db vétetett. 

Nagyváradi sertésvásár. Deczember hó 11-12-ik 
napján. (Sarkadi Ignácz tudósítása a „Köztelek« részére.; 
A vásári forgalom középszerűnek jelezhető; a sertések 
mind javítottak voltak. Elkelt összesen 17,500 drb. Az 
árak Hanyatlását és a vételkedv lanyhaságát a meleg, 
nedves időnek tulajdonítják. Vevők, eladók leginkább me-
gyebeliek voltak, csak keres számmal keresték ezúttal 
külföldiek a piaczot. Felhajtatott összesen 27767 drb. 
Süldő 1 éves, 1. minőségű élősúly 120 kiló, drbja 30—32 
frt; II. minőségű, élősúly 100 kgr, darabja 28-30 frt. 
TÍL minőségű 80 kgr. sulyu darabja 26-28 frt. Süldő 
l»/j éves I. minőségű 140 kgr. sulyu 34-36 frt; II. mi-
nőségű 120 kgr. sulyu, darabja 32-34 frt ; III. minőségű 
100 kgr. sulyu darabja 30-32 frt Süldő 2 éves I. mi-
nőségű 180 kgr. élősulylyal darabja 36-38 frt; II. minő-
ségű 150 kgr. élősúlya darabjának ára 33-36 frt. III. 
minőségű 140 kgr. sulyu darabja 32—35 frt írtjával 

Barcsi marhavisár. Deczember hó 9-én (A községi 
jcyiző tudósítása a „Köztelek" részére.) Az országban 
uralkodó száj- és körömfájás miatt az állatvásár ezen 
évnegyedben jelentéktelen volt. Felhajtatott: Igásökör 
arasági II. osztályú 20 drb ; magyar tinó 2 éves 10 drb, 
darabja 50 frt; magyar tehén tenyésztésre 40 drb, darabja 
90 frt: magyar tehén levágásra 50 drb, darabja 90 frt ; 
magyar üsző 1 éves, 30 drb, darabja 30 frt ; Lóvásár 
lanvha. Felhajtatott: kocsis ló (hintós) 3 drb, darabja 
250 frt, parasztló 200 drb, darabja 110 frt; sertésvásár. 
A felhajtott sertések nagyrésze eladatott. Nevelőkocza 
malacz nélkül 10 drb ; süldő 1 éves III. minőségű 50 
drb ; süldő IV, éves JII. minőségű 60 drb, süldő 2 éves 
III. minőségű 140 drb. 

Szerkesztői üzenetek. 
R. G. Hiszen mindenben igaza van és higyje el, 

hogy rosszul esik becses czikkéről azt tudatnunk, hogy 
helyet nem szoríthatunk neki. — De uram . . . megölnek 
a kéziratok, ezek betege a redakczió és mégis minden 

oldalról aprehendálnak. — Az amerikai sertéshús-kér-
déssel már annyit foglalkoztunk, felmutattuk a tilalom 
felfüggesztésének óriási hátrányait, fel, hogy mig a mi-
nisztériumok a nyakukra küldött memorandumok, stb. 
ügydarabot, a miknek már megszületésükkor leghelyesebb 
elintézésük az <ad acta» tétel, megküldenek a gazdakö-
zönség érdekképviseletének «véleményezés» végett, a fontos 
kérdésekhez többnyire nem adják meg a hozzászólás al-
kalmát. — De hát momentán segíteni a bajon nincsen 
alkalmunk. — A gazdaközönség egy impozáns megnyi-
latkozására volna szükség, a melyben nyomatékosan adna 
kifejezést, az érdekképviselet rendezése és minden irány-
ban való figyelembevétele szükségének, akkor talán volna 
eredmény elérve. Erre legközelebb megadatik az alkalom 
a szövetségbe lépett gazdasági egyesületek nagygyűlésén, 
a hol az «érdekképviselet* rendezéséhez ön is hozzá-
szólhat. 

K. K. Oly nagy közgazdasági problémát, mint az 
amerikai kivándorlás egy hasábos czikkben lehetetlen 
volna, még ha csakugyan a tárgyhoz szólóán foglalkoz-
nánk is vele, a mit ön nem tett meg. Ha azokat az ellen 
téteket t. i. egyrészről a kivándorolt munkafelesleg és a 
munkáshiány egy ily rövidke czikk keretében felhozta, 
legfeljebb azokról az intézkedésekről tehetett volna emlí-
tést, a melyek a népesség sűrűségét ily kis országban, 
mint a mienk könnyen kiegyenlíthetnék. E helyett ön az 
állattenyésztés emelését és a katonaság alkalmazását 
ajánlja a mezei munkákra, mint a kivándorlás ellen-
szerét. Első lehet egyik segédeszköz, a kivádorlás elleni 
védekezésnél, de ide, hogy számbavehető eredményeket 
gyorsan elérjünk, sokkal erélyesebb intézkedésekre van 
szükség, a mikről ön nem ír. A katonaság alkalmazása 
is hasznos és kívánatos dolog, de nem a kivándorlás 
ellen, mig ellenkezőleg a gyáripar meghonosítása (nem 
csupán czukor- vagy szeszgyárat értve) igenis mint a 
kivándorlás egyik fő meggátlója tekintendő, ön pedig 
«átoknak* mondja. Ez mind az oka, hogy czikkét nem 
közölhetjük. Kérünk az ilyen nagy problémák helyett gya-
korlati fejtegetéseket. 

F, A. Nem irjuk ide, hogy hol! Mert az urasága 
bizonyosan olvasná üzenetünket és reá ismerne Írójára. 
Czikkében van tartalom, de kidolgozása nem felel meg 
lapunk keretének. Kérem az ilyenre azt mondják, hogy 
véres szájú, a mire nincsen szűkség. Külömben 3em 
olyan fekete az ördög, mint a hogyan ön a falra festi. 
A gazdatiszti ügyet rendezni kellene, a felmondás, a 
nyugdíj, a qualifikáczió, mind oly kérdések, melyekkel 
foglalkozni érdemes és kell. Általános érdekű dolgok ezek, 
mig épen nem az a «bonne»-okozta családi perpatvar okozta 

elbocsátása a gazdatiszteknek, Az ilyen már miniszteri 
tanácsosokkal is megesett. «A világ csak hangulat* mondja 
egyik korán elhunyt jeles költőnk, áll ez különösen a 
hatalmasoknál, a kiknek hangulatán más emberek sorsa, 
élete múlik. A törvény javíthat az általános helyzeten, 
de a visszaéléseket nem szüntetheti meg teljesen s igy 
mikor az ember az általános jón munkálkodik, ne kapasz-
kodjon ily kivételes esetekbe, melyek az ön közleményé-
nek tenorját adták. Ügyes tollát kérjük praktikus ismer-
tetések közlésére felhasználni, a mi lapunkban eszközölve 
önre, mint gazdatisztre csak előnyös lehet. 

B. F. Tisza-Füred. L. B. Szabolcs Bányatelep 
Sorát ejtjük, de azt nem Ígérjük, hogy mikor. 

Dr. V. V. Debreczen. Kissé későn ugyan, de hogy 
most válaszolunk csak b. soraira, oka az, hogy e czikket 
mai napig kivonatilag közölni akartuk. Ne vegye azonban 
rossz néven, ha nem teszszük, 1. mert egy talán tévedésből 
kinyomatott szóért polemizálni nem érdemes, 2. mert az 
a kérdés meg lett eléggé vitatva, 3. mert Zsitvay Nándor 
urnák e helyen egész röviden tudomására adjuk, hogy 
Lebreczenien nincs vegykisérleti állomás. Meg vagyunk 
azonban győződve arról, hogy kémiai laboratóriumából 
sok érdekes dologgal szaporíthatná a «iíoztelek» tar-
talmát. 

W. K. Kéty. A munkát kézhez vettük, alkalmilag 
közöljük. A mellékelt levelet czimzettnek átadtuk. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
T. G. CsermS. Óhajának eleget tettünk. 
K. K. Kápolnás-Nyék. E számot már egyszer meg-

küldtük és ujabb reklamácziójára ismét postára adtuk. 
J. F. Budapest. A hirdetési szövegét megváltoz-

tattuk. 
G. L. B.-Olaszi. Beszüntettük, számlát küldtünk. 
M. K. Ö. Puszta-Kalcat. A nyomda részéről a té-

vedést helyreigazittattuk. 
V. K. Puszta-Kéty. A 21. számot postára adtuk és 

pontos megküldésről gondoskodtunk. 
L. J. Lajosháza. L. Sz. Gy. Fa-Kovácsháza. A kért 

számot beküldtük. 
Az Országos magyar gaad. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Dr. 
Darányi Ignácz, Forster Géza, Kvassay Jenő, Máday Izidor 
Rakovszky István. — A szerkesztés- és kiadásért felelős : 
Forster Géza. - Szerkesztéssel megbízva: Baross Károly. 
Társszerkesztő: Rubinek Gyula. 

Magy. kir. államvasutak. 
Duna jobb parti vonalok üzletvezetősége. 
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Hirdetmény. 
Szombathely-Gyanafalva közt a 713. és 714. sz. vegyes vonatok az alábbi 

menetrend szerint f. é. deezemfcer hó 10-töl kezdve I., II. és III. oszt. kocsitkai 
forgalomba fognak helyeztetni. 

X.-feltétetes megállást jelez, s az ily jellel ellátott megálló helyeken a vonat 
csak utasok fel vagy leszállása esetén fog megállani. 

Minden daganatok emberek és állatoknál eltávolít a <bécsi creolin.* 
Ezen csalhatlan gyógvszer használati utasítása minden 5 kiló elegysulyú posta-

küldeményhez — mely 2 frt 50 kiért mindenhová díjmentesen szállitatik — csatolva 
van és 

Z í m e r z l i k á x * F e r e n o z , vegyésznek 
Bécs melletti Deutsch-Wagramhan 

létező I-ső osztr.-magyar creolin-gyára által szétküldetik-

Fejős 
teheneket 

minden fajú, közvetlen importált elsőrendű állatokat 
l e g j u t á n y o s a b b á r a k o n , 

mindennemű jó állás mellett szállít 

DULLER és társa T r f f ' 
Budapest, VII. szövetség-utcza 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

Kitüntetve : 1885-iki budapesti országos kiállításon. - 184>(>. 
az országos lparegyesttlet által, nagy arany éremmel. 
1800. bécsi gazdasási és erdészeti kiállításon nagy dísz-

oklevéllel. 

Fischer és Heidiberg, Budapest 
Karbololeum i Creolinum Hungaricum 

vegyészeti termékek gyára. 
Gyár: IX., Soroksárl-ul 52, — Városi iroda: Arany János-utcza 25, 
Ajánlják Karbololeum gyártmányukat, legolcsóbb dióbarna szinű 
fatelitő szer, zslndelytetökre, kerítésekre és gazdasági eszközökre, 
melynek használata folytán elpusztíthatatlan tartósságot nyer a fa; 
a mázolást akárki végezheti. — Creolinum Hungaricum és annak 
fajai, az állatoknál előforduló száj- és körömfájás, valamint orvosi 

és házi czélra a leghathatósabb fertőtlenítő szer. 
Ajánlják egyszersmind bármily szinti finom kátrány-festékeiket és 
fedél-lakot, zsindelytetők, bádog-, vas- és fatárgyak mázolására. 

—-—- Árjegyzékek és utasítások ingyen és bérmentve.  
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Csak mezőgazdák és a szakirodalom termé-
nyei, továbbá állást keresőkés adók hirdetmé-
nyei vétetnek fel e kedvezményes rovatban. KIS HIRDETÉSEK. 

Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
szó 2 kr.. feltűnő betűkkel 4 kr. Czim köztié-
nél minden beiktatásnál 30 kr- béiyegilletfk. 

Betöltendő állások. 
Kerestetik gazdasági 
Írnok, ki szakiskolát vég-
zett és a gyakorlatban is 
volt alkalmazva. Megkíván-
tatik elméleti s gyakorlati 
képzettség, szerény maga-
viselet, feltétlen megbízha-
tóság. Az állás február 1-én 
foglalandó el. Hol ? Meg-
mondja B. G. jegy alatt a 

kiadóhivatal. 275 

Egy vinczellérképezdét 
végzett egyén, ki több 
évi gyakorlattal bir és a 
bor kezelését alaposan érti, 
azonnal kerestetik. Czim a 

kiadóhivatalban. 
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Fehérmegyében, ercsi ura 
dalomban a rendszeresített 
állatorvosi állás jövő évi 
január hótól kezdve betöl-
tendő. Ezen állással, laká-

son kivül, készpénz és 
terményekbeli járulékok ér-
tékével együtt mintegy 1000 
frtra menő évi javadalma-
zás van egybekötve. Aján-
latok az uradalmi igazgató-
sághoz Ercsibe íntézendők. 
Több évi gyakorlati jártas-

ság megkivántatik. 

Állást keresők. 
Főkertész, középkorú,nős 
gPfBiekt^len, 1000 írttal 
tevékenyen akar résit venni 
egy házi -kertészetben vagy 
fentebbi évadát fejében, fe-
lelás üzletvezetést vagy bér-
letet keres ; esetleg urasági 
Hzolsaiatot humánus bánás-
mód mellett. Számos évi 

szolgálat, kitűnő bizonyítvá-
nyok. Ajánlatok Radike Ottó 
kereskedőhöz intézéhdó'k 

Kőszegre, Vas-megye. 282 

Földbirtok. 
Kisbérlet. g szobából álló 
kényelmes Jflri lak, pinczék, 
25 drb nagy állatra istállók, 
színek, nagy pajta teljésen 
bekerített, nagy gyüMÖlcsfa 
árnyékos udvaron, 2*i— 30" 
hold szántófölddel együtt, 
rövidebb vagy hosszabb 
időre -bérbe adó. — A kis-
birtok a fővárostól l ' a óra 
kocsijáráshyir;&. fekszik, na-
ponként társaskocsi közte*; 
kedéssel. Kiválóan, alkalmas 
pensionátusok vagy nyuga-

kodást és falusi életet ked-
velők részére, esetleg tehe 

nészet fölállítására. — 
JB^íehhet a kiadóhivatal B.-

P. jegy alatt. 149 

Állatok. 

Eladó egy 3V, éves ménlÓ, 
165 cm. magas, sötét pej, 
jegytelen, könnyebb jukker, 
apja Ostreger 4 2, anyja ki-
tűnő félvér-kancza. Ára 800 
frt Megtekinthető a concó-
háti gazdaságban. U. p. és 
vasútállomás Aos, Komá-

rom megye. 101 

Élő fák és növények. 
Díszfák. Acacia piramida 
lis, Gömbakáoz, Acacia mo-
nophilla, tarka levelii juhar, 
Acernegundó, Bignonia Ca-
talpa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
lis, Morus Fegyvernekiana 
(gömb szeder) eladó, hol ? 
megmondja G. alatt a ki-

adó-hivatal. 105 

Díszcserjék. Weigelia, 
Spirea, Dentia, iuniperus 
Sabina, Cidonla japonica, 
Buxus, Tamarlx, Thuja nagy 
választékban eladó s kívá-
natra árjegyzéket küld a 

kiadóhivatal (C. B.) 
103 

Riparia sauvage- és 
portalis - keverék kitű-
nően gyökerezett szőlő-
vessző eladó, á 1000 drb 
40 frt Hol? megmondja B. 
jegy alatt a kiadóhivatal. 

Utakmellé akácz-sorfa, 
2 méter magas, száza 20-
frt, befásitásra 3—4 éves 
magonczok, száza 3 forint, 
.ezre 25 frt. Megrendelések 
Íntézendők a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 
107 

2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő-
vebben értesít C. K. jegy 

alatt a kiadóhivatal. 106 

Oszí baraczkfa, amerikai 
és európai legkitűnőbb fa-
jokban, darabja 60 és 40 
kr. eladó.. Kívánatra ár-
jegyzék küldetik, megkere-
sések K. M. jegy alatt a 
kiadóhivatalhoz Íntézendők. 

104 

Vegyesek. 
Löhnert H.-féle 

here- és luczernamag-
hámozó-dob 47, ' széles 
angol gőzcséplő - gépbe, a 
hozzávaló here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivatal. 109 

Argenteuili spárgagyö-
kér, 2 és 3 éves, kapható bár-
mely mennyiségben. 100 db. 

40,000 szőlőkaró ke 
restetik megvételre, akár 
tavaszi szállításra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, —65, 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalához küldendők. 

108 

A gyümölcsfa-tenyész-
tés és kézikönyve. 

10 színes táblává! vagy i 
szinés fali táblával 

Kapható 1 frt 20 kr. bér-
mentés beküldése mellett 

Erdmann Róbertnél Lippán, 
(Temesm.) német-magyar 

kiadás. 
281 

Szöleink 
újjáalakítása, 

irta: Baross Károly. 
Ara: 1 frt. 

Kapható a kiadóhivatalban. 

Állomás 
j 714. sz. 
vegyes vonat 

I. II. III. 
osztály 

Állomás 
• 

1 113. sz. 
vegyes ronat 
j I II. III. 
1 osztály 

Szombathely indul 
Kis-Unyom » 
Egyházas- Radócz » 
Körmend « 
Nádalla 97. sz. őrház 

X » 
Csákány » 
Rátót » 
Csöröinök-Rönök 109. 

sz. ö. h. X ' 
Szt. Gotthárd » 
Nagyfalva 117. sz. őr-

ház X » 
Gyanafalva érk. 

este 710 

» 8« 

» 8" 
» 826 

» 8™ 

» í r 

„ 916 

I > 9"> 

Gyanafalva indul 
Nagyfalva 117. sz. őr-

ház X >» 
Szt.-Gotthárd » 
Csörötnök-Rönök 109. 

sz, ö. h. X » 
Rátót » 
Csákány » 
Nádalla 97. sz. őrbáz 

X »-• 
Körmend » j 
Egyházas-Rádócz » 

j Kis-Unyom » 
í Szombathely érk. 

reggel 52® 

, 5" 

» 550 

• 605 

, 688 

í » 6" 
» 7" 
» 789 

Budapesten, 1891 deczember hóban. 
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Baranyai zöld szőlő-
ojtás. 

Irta DezsS Miklós. 
Ára 30 kr. 

K O R S E L T & C o 
fal skolatulaj (Ionosok, 

mű- és kereskedelmi kertészek, magkereskedés 
T u r n a u (Böhrtíért). 

Nagy választékban ajánlanak az őszi és tavaszi idéttyre: 
gyümölcsf&kat. bögyös bokrokat, díszfákat, erdei fákat, 
gfiimölcsvadonczokat és keritésnöyfoyeket, coniferákat, 
•sözsáiat;- stb j továbbá, elsőrendű friss minőségben 

mináénféle fajta 

4* kerti, mezei és erdei magvakat. 
llliístrált^áfjegyzékek német és cseh nyelven 

. ingyen és bérmentve. 

GÉPEK. 
Schmeja 6a sz. cserörlő, 
kettős gőzfavágó, vasállvá-
nyu körfűrész,' 4 lóerejtt 
Röck-grtzmotor; 2 lóereiii 
motor. 16 l ó e r e j j " "":.... 

p o u n d - l o c o ' 
Egyjáratu, kétjáwftu mal-
mok. Több 4, ;>, i 
12 lóeréjü locomobilok. ol-

csó árban kaphatók 

Hsrcz Zsigmond 
gépgyárosnál 

MISKOLCZON. 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásárlás és eladás, bankszerű kölcsön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
W m h m S f l t o i r i t e 

B É C S , II, Franzensbriickenstrasse Nr. 17. (Lagerhaus.) 
^ Jginsito raktár. — Telefon 3262. 

m i i © ü l 
ingatlan ügynöksége 

Pozsony, sétatér 4. 
Ajánlja pontos és titokla t 
tás melletti közbenjárását 

jószágok vétele, eSsslá-
sa és bérbeadás, rí 
Mindennemű tudósítások; j i 
levélbélyeg becsat* 

tén, szívesen szolgái 

M. kir. államvasutak. Üzletvezetőség Budapesten. 
58721/11. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
. Diósgyőr uj állomáson egy emeletes felvételi épületfet szándékozunk létesíteni. 

Ezen építmény előállításának biztosítására ezennel nyilvános verseny-tárgyalást hirde-
tünk. A teljesítendő munkák mennyisége .iránt a tájékoztató adatok, valamint á mun-
kák végrehajtásit • szabályozó szerződési és pályázati feltételek aláirott üzletvézetőség 
hivatali helyiségeiben (központti személypályaudvarral szemben) a rendes hivatalos 
órák alatt megszerezhetők s ez alkalommal az épület terve is megtekinthető. 

Jogérvényes és bélyeggel elíátott ajánljrtök folyó:, évi deczember. hó 29-én déli 
12 óráig titkárságunk főnökénél nyújtandók be : «Ajánlat a diósgyőri uj Állomáson 
létesítendő felvételi épület építésére* félirattal. 

Báfíatpénz fejében — legkésőbben az ajánlat benyújtását megelőző napon, azaz 
folyó;évi deczember hó 28-dikán .déli 12 óráig — 500 Jet készpénzben, avagy állami, 
letétekre alkalmas értékpapírokban ezen üzletvezetö'ség gyüjtőpériatáránál lefizetendő. 

Az értékpapírok a budapesti tőzsdén legutóbb jegyzett napi árfolyam szerinti , 
(dé a- névértéket meg nem haladó) értékben fogadtatnak el. 

Az ajánlatok között a szabad •választási, jogöt az üzletvezetőség magának fen-

Budápest, 1891. évi deczember hó S. 

»,... w . , é z üzletrezetöség. 

Tenyész- és haszonmarhák 
bikák, minden, különösen 
pinezgaui fajú fiatal 

marhák, nemkülönben 
eredeti pinezgaui és 
steier tenyész-lovak 
olcsón és legjobb minőségben 

6 . 3 f i a € e r f e U n e r n é i 

Trieszting melletti 
Altenmarktban (Alsó-Ausztria) 

kaphatók. 

Legújabb meglepő cs. kir. sxaít-patliányirtószer, mellyel ÍM 

Szétküldés utánvét mellett. Ár-jegyzék kívánatra. Valódi minS-
Chemtsekes Iial>or»t«s*i«£u Wien, VIII. Bzk. Tigergasse iffi. 



KÖZTELEK, 1891. DECZEMBER 16. 

A bécsi 1890. évi mezőgazdasági és erdészeti kiállításon a nagy d í s z o k l e v é l l e l kitüntetet' 

Thomas-salakból készült 
?liosphát-liszt 
legjobb es legbiztosabb műtrágya, több évi hatással, p h o s p h o r -
u t r t a l o m 2 0 — 2 4 % , p o r f i n o i n s á g a 7 5 /„ ajánlja jutányos áron 

azonnali vagy későbbi Szállítással 

Sátori Miksa és Mór B n S X l ) a n d á r T 2 5 . 

TEHENEKET 
Felsöinnthali 175 frtért 

Alsóinnthali ... 200 « 

Etschthali - 230 « 

.-•Aliitok koesirakományban, bármely magyarországi vasúti állomáshoz 
h é t - m e n t e s e n szállítva hasas vagy borjas állapotban. 

Poland China 
• Vorkshire kan, kocza és malaczok — bármily korú 

készletben van és legjutányosabban eladók. 

P I C I O i W á i i 
( e i i y é s z - é s h a s z o a á l l a t - ü z l e t 

BUDAPEST, VII. HUSZÁR-UTCZA 10, 

Hirdetmény. 
Mely szerint alulirt községi elöljáróság 

által a községünkbeli 1892. évi január hó 1-én 
elfogadandó — 120 frt éri készpénz fizetéssel, 
valamint a 2 holdra terjedő (üvegházzal ellátott) 
faiskola utáni jövedelem fele részével és egy 
szoba, egy konyha, egy kamara és egy padlás-
ból álló (a faiskola területén levőj lakással 
egybekötött községi 

kertészi állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy 
képzettségüket s magaviseletüket igazoló bizo-
nyítványaikat alulirt községi elöljáróságnál f. 
évi deczember hó 25-ig bezárólag benyújtsák. 

Kelt O-Dombovárott, (Tolnamegye) 1891. 
deczember hó 11-én.' 

Abráham Lajos s. k. Klug Lajos s. k. 
jegyző. li. birtí. 

E g y C o r l i s z - f é l e d u p l a h e n g e r ü g ő z g é p 
700 névleges lóerejü. 

Egy Corlisz Woolf-féüe 5 0 0 névleges lóerejü gőzgép. 
Egy duplanyomós hidegviz-szivattyu 

duplán működő, közvetlen gőzerőre berendezve, külön-külön 12, összesen 24 lóerejü,. 
500 kubikméter vizre óránként. 

Tizenegy drh sokhengerü gazkazán 
125 •-méternyi tüzfelületü és 7*/4 légnyomású erőkitejtéssel, mindannyian üzemben és 

kitűnő karban, átalakítások okából eladd 

Pannónia gőzmalom-társaság Budapest. 

E . M . K . E . 
l 9 Y é ] E p a p i C Q G F , 

a legszebb és lego lcsóbb, azonkívül 
j ó tékonyságot is teszünk annak vé -

telével. 

§PJ§T" E g y d o b ó z 1 f r t . "^jpff 

Kinek kell v íz? 
Olcsó önműködő vizvize-
téki telepeket létesít ipar 
és mezőgazdasági czé-
lokra messze és mélyen 

fekvő völgyekből 
KUNZ ANTAL §yáros 
Mahrisch - Weisskirchen. 
Pontos ajánlatok esetén 
dij- és bérmentes költség-
előirányzattal sz'blgál. 

Gr. Andrássy Géza parnói uradalmából. 

G E R B E R U L R I C H 
sajtgyáíos. 

Tussa-Ujfalu, u. p. Parnó, Zemplénm. 
szétkilld bérmentve bármelyik postaállomásra után-

vét mellett: 
I. rendű magyar groji sajt, 5 kgros posta-
csomagot 3 frt 90 krért. — I. rendű magyar 
ementhali sajt, 5 kgros postacsomagot 4 frt 70 
krért. Nagyban vevőknek megfelelő árengedmény. 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bórmentve. 
Sürgöny-czim: „GERBER. PARNÓ." 

., „ V díszoklevél. Legfelsőbb elismerés. 

l á f l M Ó R 
könyvkiadó-hivatala és könyvkereskedése 

líndapesten, Gizella-tér, a Haas-palotában. 
Ezen több mint 25 éven át közbizalomban részesülő' könyvkereskedés és 

könyvkiadó-hivatal, a Királyi kamara, József főherczeg és családja, Koburg 
herezeg és herczcgnő, m. k. Ugyetem, m. t. Akadémia, Nemzeti Muzeum, 
Országgyűlés, az Érseki, Püspöki kar, Klérus számos tagjának, a Buda-
pesti és több vidéki kir. Tábla, a legtöbb kir. Törvényszékek, Ügyvédi 
kamarák, Jogász-egyletek, a legtöbb előkelő ügyvéd és biró, a m. Föld-
hitelintézet és számos központi nagy országos és néhány száz vidéki 
felsőbb és alsóbb Iskolai, Közművelődési és Kaszinói, Olvasó-Egyleti 
könyvtárak, a polit. és tud. élet legtöbb kitűnőségeinek stb. könyvárusa, 
ezentúl is főczéljának fogja tekinteni az általánosan nyilvánuló népszerűséget 
fen tartani. 

Mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel és a 
lehető legjutányosabban eszközöl. Minden, bárhol és bárki által hirdetett 
bármily nyelvű, leszállított árú müvek is, lehetőleg postafordultával expediál-
talnak és minden más kiadónak vagy antiquariusnak bármily nyelvű 
• •atalogusai is bérmentve elküldetnek. 

Saját nagyszabású kiadásaink különös figyelembe ajánltatnak ; ezeknek jegy-
zékét különösen azoknak ajánljuk, kiknek sem idejük, sem kedvük a számos gyakran 
nagy furfajiggal és, nyegleséggel szerkesztett könyvjegyzékekből a valóban jó és 
megvételre, érdemes műveket kiszemelni. Saját kiadásaink jegyzékei, melyekkel 
bérmentve szolgálunk, a legmegbizhatóbb irodalmi tanácsadók, mert csak elismert 
jelességü, díszesen nyomatott, jutányos, részben leszállított árú válogatott 
műveket tartalmaznak, minden — mai nap oly divatos — nyegleség kizárásával, 

— Különösen figyelmeztetjük a t. közönséget, hogy az Antiquárlusok 
által hirdetett minden mű általunk legalább is azon áron kapható, mely az ő 
catalogusaikban előfordul, hiszen ezen cataloguíok nagyrészt csak az árak ügyes 
csoportosítása által érik el az «olcsóság?> látszatját, saját kiadásainkat uj pél-
dányokban pedig ők is csak tőlünk szerezhetnék be. 

Magy. kir. államvasutak-

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, miszerint 

a? üzletszabályzat 61. §-a értelmében 
elárusítandó kiváltatlan szállítmányok 
nyilvános elárverezése Budapest-dunapart 
állomásunkon f. hó 17-én, csütörtökön 
délelőtt 9 órától kezdve tartatik meg, 
..iely árverésre a t. cz közönségezennel 
rneghivatik. Budapest, 1891. decz. hó 15. 

Az üzleivezetöség. 
(UtAr.nyomatnem dijaztatik.) 

2 hídmérleg külön-külön 80 mázsára 
(4000 kiló) vasrudakkal, fokozat- és sulyok-
kal ellátva, uj és használatlan állapotban, 
nagyobb telepek-, községeknek és mezőgazda-
ságoknak megszahva, nemkülönben 2 marha-
mérleg külön-külön 1000 kilós fokozat- és 
sulyokkal, lépcsővel és rácsozattal ellátva, 
egészen uj és használatlan állapotban, a 
hírneves Bugányi és társa czég erős 
gyártmányai. Magyarországban hitelesítve, 
térszüke miatt olcsón egyenkint is eladó. 

W m v o m w p m a T t t i c o l a . 
Irta: Sajó Károly. 

Ára: 1 f r t 5 0 k r . - Kapható a kiadóhivatalban. 

Újdonság 
n é v j e g y e k b e n , 
minták kívánatra kész-

séggel küldetnek. 
D i v a t o s a lakú 

és színű 

levélpapírok 
ugf hölgyek, 

mint leányok és férfiak 
számára. 

Károlyi György papfrkereskedésében, Budapest, V,, Dorottya-u, 10. 

3 gőzgép, 2 Cornwal l -kazán, 8 gözszivattyu 
különböző nagyságban olcsón eladók. 

W e r i h e í m J . - n é l , B é c s X . 
Hungaria könyvnyomda nyomása, Budapest váczi-körut 34. 


