
X . É v f o l y a m . Budapes t 1900 j a n u á r hó 17. 6. (864.) ! 

KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Nem tagoknak előfizetési díj: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Lsért felelős: Forster Géza az OMÖE. igazgatója. 
Szilassy Zoltán az OMGB. szerkesztő-titkára, 
sztö: Ruclay Barna az OMGB. titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), í l lö i -út 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

Lapunk megszerezhető: 
1. Az Országos Magyar Gazda-

sági Egyesületbe va ló belépés által, 
mi a tagsági nyilatkozatnak aláírása és 
az egyesülethez (Budapest, IX., Üllöi-ut 
25., I. em.) való küldése által történik. 
Egyesületi tagok a lapot évi tagdijuk 
(20 K.) fejében ingyen kapják. 

2. Előfizetés u t j án előfizetési ár: 
egész évre 20 korona 
fé lévre. . . 10 „ 
negyedévre 5 „ 

Az előfizetési összegek a „Köztelek"' 
kiadóhivatalához (Budapest, IX. ker., 
Üllői-ut 25. földszint) küldendők. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. jan. hó 17. d. u. V«4 ó. Gazda-

tisztek országos egyesületének vá-
lasztmányi ülése. 

1900. január hó 20. d. e. 10. ó. Gazdák 
Biztositó Szövetkezetének végre-
hajtó-bizottsági ülése. 

1900. jan. 21. d. u. 3 ó. Országos 
Gépész-egyesület közgyűlése. 

1900. jan. 31. d. u. 4. ő. OMGE. igaz-
gató-választmányi ülése. 

Cznkorrépatermesztési előadás. 
A folyó hóban megtartani tervezett czu-

korrépatermesztési előadási cziklusra eddig oly 
kevesen jelentkeztek, hogy ezek kedveért az 

előadást megtartani nem lehet, felkérem ezért 
az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat 
f. hó 20-ig az OMGE. titkárságával okvetle-
nül tudatni szíveskedjenek, hogy az előadás 
meg vagy meg nem tartása iránt véglegesen 
intézkedni lehessen. 

Az előadási sorozat részletes programmja 
lapunk mult számában volt közölve. 

Forster Géza, igazgató. 

XVII. tenyészállatvásár. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter támogatásával a f . évi m á r -
czius hó 11. és 12-ik nap ja in tar t ja 
meg dí jazássa l egybekötött X Y I Í . 
tenyészál latvásár ját , a budapesti Tat-

tersall r.-társaság istállóiban (Külsö-Kere-
pesi-ut), keleti pályaudvarral szemben. 

A tenyészállatvásárra hozható: szarvas-

marha juh és sertés. A vásárral kapcsola-
tosan gépkiállítás, műt rágya és abrak-
takarmány kiáll itás is fog rendeztetni. 

A vásár tervezetét és be je len -
tési iveket a rendező-bizottság az 
i smertebb tenyésztőknek és gépgyá-
rosoknak a napokban f o g j a szét-
küldeni. 

Minden a tenyészállatvásárra és 
gépkiállításra vonatkozó felvilágosítással 
s bejelentési ivekkel készségesen szolgál 
az OMGE. titkári hivatala (Budapest, 
Köztelek). 

A XVII. 

Állattenyésztési és állategészség-
ügyi szakosztály ülése. 

(1900. január hó 10.) 
Jelen voltak Tormay Béla elnöklete alatt: 
itffy Pál, Braun Gyula, Berzeviczy Zsig-

mond, Dorner Béla, Detsinyi Frigyes, Fischl 
Lipót, Oéber Kornél, Gangéi Alajos, Hrellay 
Emil, dr. Hutyra Ferencz, Havas Pál, Kodo-
lányi Antal, Koppély Géza, Kolba Lajos, Küsz-
ler Henrik, ifj. Kintzig János, Landesz József, 
Löherer Andor, Löwy Mór, Lislca Ferencz, 
Lipthay István, Lestyánszlcy Sándor, ifj. MesJcó 
Sándor, Pailcert Alajos, Pirlcner János, dr. 
Bátz István, Benner Gusztáv, Beusz Henrik, 
dr. Bodiczky Jenő, Buisz Gyula, Sas Ármin, 
Sierbán János, Sztankovics József, Szilcszay 
Elemér, Szevera Károly, TJhlarilc Titusz, dr. 
Unger Alajos, ifj. Ziegler Nándor szakosztályi 
tagok; az egyesület tisztviselőkara részéről 
Forster Géza igazgató, bzilassy Zoltán szer-: 
l&esztő-titk&r, Buday Barna titkár, Sporzon Vilmos 
segédtitkár és Jeszenszky Pál titkár mint előadó. 

A szakosztály újraalakulása. 
Forster Géza igazgató üdvözli a szak-

osztály tagjait s előterjeszti, hogy az alapsza-
bályok értelmében a szakosztályok évenként 
újraalakulnak és választják meg elnökségüket. 
Felkéri a szakosztályt, hogy az elnökséget 
megválasztani szíveskedjék. 

A szakosztály elnökül egyhangúlag újból 
Tormay Bélát, alelnökükül pedig Ernődy Jó-
zsefet és madi Kovács Lászlót választotta meg. 

Tormay Béla elnök a maga és elnök-
társai nevében megköszöni a szakosztály bi-
zalmát, az ülést megnyitja és felkéri előadót a 
napirenden levő tárgyak előterjesztésére. 

Előadó': Ugyancsak az alapszabályok ér-
telmében a bizottságok is évenként újra ala-
kitandók. A szakosztálynak több ily bizottsága 
van, u. m. : a lóvásárt rendező bizottság, díj-
lovaglást rendező bizottság, tenyészállatvásárt 
rendező bizottság és a próbavágásokat rendező 
bizottság. Ezen bizottságok állandó jelleggel 

Tavaszi MŰTRÁGYA szükségletünk 
beszerzése végett forduljunk a 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez, Budapest, V., Alkotmány-u. 31 

Mai számunk 34 oldal. 
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bírnak és tagjaik névsora az évkönyvben fog-
laltatik. Kéri a szakosztályt, hogy a bizott-
ságok tagjait újból megválasztani szíveskedjék 
s proponálja, hogy választassák meg a díjlovag-
lást rendező-bizottság tagjainak kiegészítéséül 
Hamerslerg Jenő dr. 

A szakosztály a bizottságok tagjait újból 
megválasztja s a díjlovaglást rendező-bizott-
ságba dr. Hammersbcrr/ Jenőt, a tenyészállat-
vásár rendező-bizottságába ped;g elnök javas-
latára dr. Rodiczky Jenőt és Lejthényi Györgyöt 
választja be. 

A tenyészállatvásár rendezése. 

Előadó rövid előterjesztést tesz a tenyész-
állatvásárokról s konstatálja, hogy a legutóbbi 
években rendezett tenyészállatvásárok állandóan 
visszamennek s ugy minőség, mint mennyiség 
tekintetében a felhajtás évről-évre gyengül. A 
mult évben e körülmény e szakosztályban be-
ható megvitatás tárgyát képezte s javaslat 
tétetett a vásárok reorganizácziójára. Ez irány-
ban a mult évben megtörtént a próba a 
tenyészállatvásár reorganizácziójára, de a vá 
sárra felhozott anyag ólvan volt, hogy nem 
lehetett a vásárnak kiállítási jelleget adni. 
Szóló kevés reménvt füz ahhoz, hogv a te-
nyészállatvásárok jelentékenyen fejlődhessenek 
a jövőben s azt a javaslatot teszi, hogy a 
szakosztály oly értelemben határozzon, hogy 
csak az ese'ben tartja meg az egyesület a 
folyó évi tavaszi vásárt, ha a közzéteendő 
záros határidőig kellő bejelentés érkezik. 

Elnök szintén azon állásponton van, hogy 
a tenyészállatvásárok h bár kisebb keretekben 
is, de fentartapsanak, mert eljön az idő, midőn 
az ország áílatfeleslegét keresni fogják s ez 
az intézménv lehetővé fogja tenni az idegen 
tenyésztőknek szükségleteiknek nálunk való be-
szerzését. Ajánlja előadó javaslatát a szakosz-
tálynak elfogadás végett. 

Kodolányi Amál felszólalása után a szak-
osztálv előadó javaslatát elfogadja. 

Előadó e tárgvgval kapcsolatosan előter-
jeszti, hogy a barama-vármegyei állattenyésztési 
felügyelő kérdést intézett az egyesülethez, hogy 
nem volna-e hajlandó egyesületünk a Bara-
nya-vármesyei Gazdasági Egyesülettel karöltve 
Pécsen rendezni a tenyészállatvásárt, mely kér-
dést a szakosztály a tenyészállatásár rendező-
bizottságához utalja. 

Jelentés a denaturált marhasóval végzett 
kisérletek eredményéről. 

Előadó: A jelenleg forgalomban lévő u. n. 
olcsó marhasó kéi désével már több izben 
behatóan foglalkozott a szakosztály sa tárgya-
lások alkalmával különféle panaszok merültek 
fel a marhasó minő ége és annak forgalomba-
hozatalának nehézségei miatt. Elsősorban a 
nagy szállítási költségek, de különösen az 
képezte panasz tárgyát, hogy a só csak őrölt 
állapoiban hozatik forgalomba s mint nyalósó 
nem kapható. Ez a körülmény többeket arra 
ösztönzött, hogy oly denaturálási móddal 
tegyenek kisérle'eket, amelynek segélyével 
nyálósó is előalntható legyen. 

Ily irányban tett kísérleteket Detsinyi 
Frigyes droguista is, ki a czelluloid-gyártásnál 
melléktermény gyanánt nyert lugkőoldattal de-
naturálja a sót és azt mint nyalósót is elő-
állítja. A szakosztály tanulmányozva ezt a 
kérdést arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a jelenleg forgalomban levő só nem megfelelő 
és kívánatosnak jelezte, hogy az állam tegyen 
kísérleteket a Detsinyi-féle marhasóval, amely 
ha megfe'előnek fog bizonyulni minden tekin-
tetben, akkor kívánatosnak tartja, hogy az 
állam az ily módon denaturált sót forgalomba 
hozza. 

Ebben az értelemben intézett az OMGE. 
felterjesztést a pénzügyminiszterhez, akitől azt 
a választ kaptuk, hogy a kormány az eddigi 
kisérletek által nincs meggyőződve a felől, 
hogy a só egészségügyi szempontból ártalmat-
lan s felhívta egyesületünket, hogy az erre 

vonatkozó kísérleteket hajtassuk végre. Az 
erre vonatkozó kisérletek néhány gazdasági 
tanintézeten és a szent imrei földmivelési 
iskolánál végrehajtattak s a bizonyítványokat, 
amelyek az etetési kisérletek eredményéről 
szólanak s igazolják, hogy a jelzett módon 
denaturált só az állatok egészségére nem ár-
talmas, az egyesületnek beterjesztettek. Szóló 
azt hiszi, hogy a szakosztály nem foglalhat el 
más álláspontot, mint azt, hogy miután tény-
leg hivatalosan igazolva van, hogy a só min-
den tekintetben alkalmas a forgalomba hoza-
talra, az egyesület hívja fel a pénzügyminisz-
ter figyelmét ezen körülményre azon kérelem 
kapcsán, hogy az ily módon denaturált sót 
igyekezzék forgalomba hozni. 

Dr. Rodiczky Jenő felemlíti, hogy e 
sóval Ausztriában is történtek kisérletek s a 
szakvélemények elismeréssel szóltak e dena-
turáló eljárásról s kívánatosnak tartják ott is, 
hogy a kormány tegyen lépéseket, hogy ily 
nyalósót forgalomba bocsásson. 

Pirkner János a szokosztály megnyug-
tatására felhozza, hogy a földmivelésügyi mi-
niszter is melegen érdeklődik ezen kérdés 
iránt s legközelebb szaktanácskozmányt fog 
egybehívni ez ügyben, tehát felterjesztést in-
tézni felesleges volna. 

Többek hozzászólása után a szakosztály 
a felterjesztés intézését javaslatba hozza a 
választmánynak. 

Husbiviteli piaczok szervezése. 

Előadó behatóan ismerteti állatforgal-
munk és állatértékesitésünk helyzetét Ausztriá-
val, Németországgal s a többi nyugati államok-
kal szemben, vázolja Ausztria magatartását, 
melyet állat forgalmukkal szemben követ, s 
amely nem igen engedi remé ni, hogy állat-
kivitelünk, főleg pedig sertésértékesitésünk 
zavartalan lebonyolítását biztosithassuk. Rész-
letes adatokkal világítja meg a husbeviteli 
államok, különösen Németország viszonyait s 
arra a következtetésre jut, hogy kilátásaink 
husbeviteli piaczok szerzésére nem éppen 
kedvezőtlenek, miért is indokoltnak és szük-
ségesnek tartja, hogy azon irányzattól, melyet 
az állatértékesitésnél jelenleg követtünk, hogy 
t. i. ezeket élőállapotban exportáljuk, lassan-
ként igyekezzünk áttérni a húskivitelre, miáltal 
állataink értékesítését leginkább biztosithatjuk. 
Utal azonban arra is, hogy a beviteli államok-
nak módjában áll a husbevitel ellen is korlá-
tozó intézkedéseket életbeléptetni, miért is 
elsősorban a legközelebb megújítandó keres-
kedelmi szerződésekben a legmesszebb menő 
biztosítékok megszerzendők, hogy kezdeménye-
zésünk biztos alapokra legyen fektethető. 

Tekintve azt, hogy Ausztria élőszarvas-
marhabevitelünk ellen oly forgalmi korlátozá-
sokat nem rendelhet el, mint amilyeneket 
módjában van a sertésbevitelre elrendelni, in-
dokolt volna elsősorban arról gondoskodni, 
hogy sertésértékesitésünket sertésvágóhidak és 
szurótelepek létesítésével húskivitel utján biz-
tosítsuk. Hogy a húskivitelre való berendezke-
dés feltétlenül szükséges, azt a legutóbbi köz-
gyűlés is in optima forma kimondotta, utasít-
va n a szakosztályt, hogy e kérdés mikénti 
megoldásával a legbehatóbban foglalkozzék. 

Foglalkoznunk kell tehát a dolog lénye-
gével, a hogyan és miként kérdésével. 

E tekintetben két alternatíva volna fel-
állítható; az egyik az, hogy szurótelepeket lé-
tesitsünk-e, csupán frisshuskivitelre berendezve, 
vagy pedig sertésvágóhidakat, frisshuskivitelre 
és a hus ipari feldolgozásra szolgáló telepek-
kel. Az első alternatívára nézve sok aggodalom 
merül fel, mert a friss sertéshús romlandó 
áruczikk, mely hosszabb ideig el nem tartható 
s a melyet röyid idő alatt értékesíteni kell. 

Mint előadása kezdetén jelezte, a husbe-
viteli államoknak módjukban áll a. hus' bevite-
lét is korlátozni, ha tehát valamely non putá-
rem folytán nehézség görditettnék húskivitelünk 
elé, könnyen előállhatna az az eset, hogy a 

szurótelepek prosperitása kétségessé válnék és 
éppen nem kívánatos helyzet állna elő. Télen 
talán menne még valamiképpen a dolog, de a 
forró nyári hónapokban a csupán friss húski-
vitelre bazirozó szurótelepek nem volnának 
megfelelők. 

Szükséges tehát, hogy oly sertés-vágó-
hidak létesítésére törekedjünk, a melyek a 
friss húskivitelen kivül a hus ipari feldolgo-
zására is bírjanak kellő beredezéssel, hogy 
szükség esetén a friss hust iparilag lehessen 
feldolgozni. A hus ipari feldolgozásával oly 
világczikket teremtünk, a melynek értékesítése 
semmiféleképpen sem korlátozható. 

Egy további szempont, a melyet figyelembe 
kell venni az, hogy hol és hány ilv sertésvá-
góhíd létesítése volna kívánatos. Örvendetes, 
hogy az utolsó időben az érdekeltség körében 
meg van a hajlandóság ily telepek létesítésére. 
Ez idő szerint már Sopronban, Szombathelyen 
vannak ily telepek s Kassa és Miskolcz is két-
ség kívül hajlandók volnának ilyenek létesíté-
sére. Az eddigiekből Ítélve, azonban ezen uj 
kezdeményezések csupán friss hus kivitelre 
vannak berendezve, a mit szóló nem tarthat 
helyesnek, az előbb mondottak alapján. Túlsá-
gosan deczentralizálni ezen telepeket nem tar-
taná czélszerünek, de hogy a létesítendő sertés-
vágóhidak csupán egyes vidéki nagyobb empóriu-
mokban vagy pedig a fővárosban is, kapcsola-
tosan a kőbányai kiviteli piaczczal szerveztes-
senek-e s hogy ezen piaczok, főleg pedig az 
esetleg a fővárosban létesítendő piacz a helyi 
fogyasztás ellátására is, vagy csupán akivitelre 
rendeztessenek-e be, ezek mind oly mélyreható 
kérdések, a melyeknek beható mérlegelése vá-
lik szükségessé. A sertésvágóhidak létesítése 
és a húskivitel kérdésének megoldása csak a 
közvetlenül érdekelt két tényezőnek, a gazdák-
nak és az iparosoknak együttes közreműködé-
sével oldható meg s mindenekelőtt pénzkér-
dést képez. 

Szóló az állami támogatást e kérdések 
megoldásánál feltétlenül szükségesnek tartja 
s az állam közreműködése nyilvánulhatna az 
esetleges anyagi támogatáson kívül á szüksé-
ges szállítási kedvezmények megadásában, a 
szállítási eszközök rendelkezésre bocsájtásában 
a szállítás gyors lebonyolítására szolgáló intéz-
kedésekben stb. A kormány részéről ugy lát-
szik megvati a jóindulat a huskérdés meg-
oldása iránt s szóló azt hiszi, hogy nem téved, 
mikor az állítja, hogy az ujabb kezdeménye-
zések az állam inicziativájára vezethetők vissza. 
Méltán remélhető tehát, hogyha a társadalmi 
téren megszerezhetjük a szükséges eszközöket 
a huskiviteli piaczok létesítésére, az esetben a 
állam támogatására is számithatunk. 

Mielőtt a kérdés mikénti megoldása tekin-
tetében bármily állást foglalnánk, szóló feltét-
lenül szükségesnek tartja, hogy ezen kérdés 
lehetőleg minden oldalról megvilágittassék és be-
hatóan megvitattassék. Szóló nagyon felelősség-
teljesnek tartaná, e kérdésben mindaddig bármily 
konkrét javaslat előterjesztését a mig a kérdés 
behatóan megvilágítva nincs ; egy ember nézete 
ezen fontos- kérdésben alig jöhet figyelembe s 
feltétlenül szükséges, hogy ahoz mindazon 
erdekeit;,iíörök hozzászóljanak, melyek a kér-
désben érdekelve vannak.^ 

Azt a propozicziót terjeszti elő, hogy 
mielőtt e kérdésben a szakosztály végleges 
álláspontot foglalna, el, vegye azt tüzetes tár-
gyalás alá s kérje fel azután véleményadásra 
az érdekelt szaktestületeket, u. m. az Országos 
Iparegyesületet, a Mészárosok Ipartestületét és a 
Hentesek Ipartestületét s küldjön ki egy szűkebb 
körű bizottságot, a mely ezen érdekköröknek 
és a szakosztályban leszürődő véleményeknek 
egybefoglalásával konkrét javaslatot terjeszszen 
a szakosztály elé. (Helyeslés.) 

Kodolányi Antal a husfeldolgozási módok 
közül egyet óhajt figyelembe ajánlani. Szóló 
Hamburgban járván, látta az ottani híres 
.pöckelfleisch" készítését. Ezt tartja legalkal-
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masabb készítési módnak s ezt lehetne nálunk 
is meghonosítani. 

Sierbán János a kérdéshez csak általá-
nos szempontból óhajt hozzászólni, mert a 
részletes tárgyalás alkalmával bőven fog e 
kérdés megvitattatni; az előadó a húskivitellel 
szorosan összefüggő kérdések egész komplexu-
mát terjesztette elő, ugy, hogyha ezek rész-
letes tárgyalásába bocsájtkoznánk, az napokra 
terjedne ki. A felvetett kérdés mezőgazdasági 
szempontból igen fontos s szoros összefüggés-
ben áll a mezőgazdaság állapotával. Előadó 
leginkább a sertéshús értékesítésére fektette a 
súlyt s habár nemzetgazdasági szempontból a 
sertéstenyésztés is fontos, de specziális mező-
gazdasági szempontból különösen fontos a 
szarvasmarha tenyésztés felvirágoztatása s 
szóló erre helyezi a fősúlyt. Felemiitette elő-
adó a husimportot. Szóló nézete szerint 
nekünk húsfeleslegünk van, amely azonban 
idehaza nem talál megfelelő elhelyezést. Ha 
ez áll, s ezt szóló határozottan állítja, akkor 
kérdés, hogy huskiviteli telepek létesítésével 
lehet-e a felesleges hust értékesítenünk. Szóló 
ebben kételkedik, mert a külföldön kényszerű-
ségből létesített ily kiviteli piaczok sembirnak 
prosperálni. Miután Ausztriával állatforgalmi 
egyezményünk van s bennünket csak sikane-
riákkal birnak onnan kiszorítani, ezért helye-
sebbnek vélné, ha megmaradnánk az élőállat-
kivitel mellett. 

Még egy kérdésre hívja fel a szakosztály 
figyelmét. Nemcsak értékes húsban van feles-
legünk, de közönséges húsban is; szóló meg-
győződött arról, hogy mily olcsó áron kényte-
len a gazda a másodrendű hust elvesztegetni. 
Másrészről mi történik? 8 év óta érvényben 
van egy rendelet, amely szerint egyes vár-
megyékbe szabad behozni a szerbmarhát azért, 
mert ott nincs elég hus. Ez a legnagyobb 
ellentmondás. Szerinte elsősorban el kellene 
tiltani a szerbmarha behozatalt s mindjárt 
150,000 db marhával többet bírunk értékesí-
teni. Épp azon vármegyékben, ahol az állat-
tenyésztést fejlesztjük, ha oda idegen marhát 
engedünk behozni, ez gazdasági szempontból 
éppen nem előnyös, mert az olcsóbb idegen 
terménynyel a magyar gazda sikerrel verse-
nyezni nem tud. 

Ezen általános szempontokat ajánlja a 
szakosztály figyelmébe. 

Sass Ármin szerint sertéshuskivitelről Né-
metországban szó sem lehet, bárminő telepek lé-
tesíttetnek a hus feldolgozására. A vám 12 frt 
s ez a kiviteli költségekkel együtt métermázsán-
ként 17 frtba kerül. Németországba Dániából, 
Hollandiából és Németalföldről a sertést oly 
olcsó áron viszik be, hogy mi oda való kivi-
telre nem számithatunk. Reámutat arra, hogy 
a vásárcsarnokokban a Galicziából hozott hus 
Dagy versenyt támaszt a hazai terméknek, 
amennyiben 35 krért adják kilónként; ily olcsó 
árakkal a magyar termény nem versenyezhet. 
A hentesárugyárak előkészítésével többizben 
foglalkozott már az érdekeltség, terveztek kiviteli 
vágóhidat Kőbányán, az utóbbi időben Debre-
czenben tervezik, van egy Budapesten is s 
mint előadó emiitette több város is kiviteli 
piaczokat akar említeni, de e törekvés több 
helyütt abba maradt, mert a városok és 
megyék nem tesznek semmit ennek érdekében 
még akkor sem, ha valahol ily gyár létrejön. 

Előadó emiitette a szombathelyi telepet, 
amelyet egy katonaliszt 450 ezer frtért rende-
zett be s ezt a gyárát a város nemhogy segí-
tené, de 20,000 korona fogyasziási adót köve-
tel tőle s csak szemledijakban fizet évente 
körülbelül 6000 koronát és egyéb költségekkel 
együtt a város a gyárat 40,000 koronával ter-
heti meg évenként. Ily körülmények között a 
tervezett kiviteli telep felvirágzására nem sok 
reményünk lehet. 

Szóló felemlíti, hogy Csehországból körül-
belül 3.000,000 forint értékű hentesáru érkezik 
évenként Magyarországba és ez azért történik, 
mert nálunk hússertéseket nem tenyésztenek 
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kellő mennyiségben; ez a főhiba, s hogy ha 
a hússertés tenyésztésre nálunk suly fektettetik, 
akkor a cseh árunak konkurrencziát lehetne 
csinálni, mert szinte szégyenleni kell, hogy 
nálunk minden üzletben csak prágai sertés-
árut keresnek, illetve árusítanak. 

Löherer Andor felemlíti, hogy Ausztriá-
ban a mészárosok mozgalmat indítottak a 
magyarországi húskivitel ellen, pedig tudjuk, 
hogy Bécset Magyarország látja el, mert kü-
lönösen az ország felső részein termelt hus 
mind Bécsbe megy. Sajátságosnak tartja, 
hogy mig Ausztriában a húsellátás kérdését 
Magyarország dominálja, addig idehaza jó 
magyar hust nem fogyaszthat a közönség, ha-
nem rossz szerb hust. Arról kellene gondos-
kodni, hogy miként értékesítsék a termelt hust 
idehaza. 

Szerinte hiába teszünk kísérletet a 
sertéshúsnak Németországba va'ó bevitelével, 
de azért osztja előadó azon nézetét, hogy 
ezen kérdés széleskörű tanulmány tárgyává 
tétessék, mert ez országos kérdés s a kor-
mánynak és minden társadalmi tényezőnek 
hozzá kell járulni annak megoldásához. 

Dr. Éutyra Ferencz: Többen utaltak a 
nehézségekre, amelyekkel e kérdésben meg kell 
küzdenünk. Szóló, ha nem is ecseteli a hely-
zetet oly sötét színekkel, mint azt előadó tette, 
különösen az Ausztriával való forgalomban, 
mégis elismeri, hogy a nehézségek, amelyek 
útjában állanak a kivitelnek, a jövőben foko-
zódni fognak. A közlekedési viszonyok megvál-
toztatása is oka annak, hogy lassanként egyes 
államok, amelyek husszükségleteiket külföld-
ről kénytelenek fedezni, mindinkább áttérnek 
a direkt husimportra; Mindenképpen indokolt 
azzal foglalkoznunk, hogy az állatokban rejlett 
értéket nem-e lehetne másképpen értékesíteni, 
mint a régi módon s hogy az állatok földol-
gozásával járó haszon is nekünk esik javunkra 
s ne a külföldnek. 

Ha azt látjuk, hogy Amerikával szem-
ben egyes európai országok is sikeresen tud-
nak a vámok daczára is hust exportálni 
Németországba, akkor természetesen nem zár-
kózhatunk el azon lehetőség elől, hogy nekünk 
is bizonyos föltételek mellett sikerülne az álla-
tokat hus alakjában ott értékesíteni. Szóló 
megengedi, hogy a Németországba való kivi-
telnél a mai 12 frtos vám mellett Magyar-
országnak nehéz volna sikeresen konkurrálni a 
többi husbeviteli államokkal, de ha a vámtétel 
módosul, akkor ez lehetővé fog válni. Elvi 
szempontból is ajánlatos a berendezés oly 
iránybán, hogyha kedvezőbb helyezet áll elő, 
készek legyünk és megindíthassuk az exportot. 

Tisztába kell lennünk azon föltételekkel, 
a melyek szükségesek ahhoz, hogy az értéke-
sítés ezen változott módja a gyakorlatba átvi-
tessék, szükséges,fbogy a húskivitel tekintetében 
ne primitív berendezésekkel kísérletezzük a 
mint eddig történt. A berendezéseknek olya-
noknak kell lenniök, a melyek az egész eljárást 
függetlenítik az időjárási viszonyoktól: ilyennek 
tartja a hűtést, a husföldolgozást és egyebekre 
szolgáló berendezéseket. Szükséges arról is 
gondoskodni, hogy a hus kifogástalan minőség-
ben érkezhessék a fogyasztás helyére s hogyha 
ezen föltételek meg vannak, akkor nem lehet 
megakadályozni a hus értékesítést, illetve 
kivitelt. 

Baj, hogy a sertésanyag nem egészen 
megfelelő s ez igen megnehezíti a dolgot; 
mindenesetre a gazdaközönségnek mielőtt ez 
irányban akcziót indít, meg kell határozni azt, 
hogy mennyiben lehetne a tenyésztés irány-
zatát megváltoztatni. Itt hússertésekre van 
szükség, mert ezeket jobban lehet értékesí-
teni, mint a zsirsertéseket. Ez is egy föltétel 
arra nézve, hogy ezen husexport nagyobb 
mérveket öltsön. Elismeri, hogy nagy a kér-
dés, -igen sok részlete van és nehezen életbe-
léptethető s hogy csak az állam és társadalom 
vállvetett működésével és megfelelő pénzáldo-
zatokkal lesz keresztülvihető, de ezt teljesen 
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az állami támogatástól tenni függővé nem 
lehel. 

Ziegler Nándor a belfogyasztás ellátá-
sára hívja fel a huskérdés megvitatása alkal- ' 
mából a szakosztály figyelmét. 

Lőwy Mór hosszabb beszédben rámutat 
a fenforgó bajokra s kivált a földmiv. minisz-
térium által kiadott ujabb állatfoigalmi rende-. 
letet tartja sérelmesnek. Fölhozza, hogy a főváros-
hoz közel eső gazdaságokból, ahonnan lábon 
volna behajtható az állat a pesti piaczokra, 
szintén vasúton kell szállítani. Felhívja továbbá 
a figyelmet a fővárosi marha* ásártéri vá-ár-
pénztárra, amelyet reorganizálni tart szükséges-
nek, mert most oly sok a különféle czimen 
szedett illeték, hogy a marhaeladás és vétel 
nagyon megdrágittatik. 

Ledyánszky Sándor nézete szerint az 
előtte szóló által fölhozottak nem állanak össze-
függésben a napirenddel. Meglepte szólót, hogy 
éppen a gazdák köréből történik felszólalás a 
földmivelésügyi miniszter azon legújabb intéz-
kedése ellen, melynek cél ja az, hogy megvédje 
a külföldre szállított állatokat Bécsben az el-
kobzás ellen. Lőwy panaszát annak tulajdo-
nítja, hogy nem olvasta el kellő figyelem-
mel az ellenőrzési szolgálat Szervezésére vo-
natkozó rendeletet, melynek czélja, hogy minél 
kevesebb okot szolgáltassunk az osztrákoknak 
a kifogás alá vett állatszállítmányok elkob-
zására iránvuló jog gyakorlására. 

Konstatálja, hogy ez az intézkedés bevált 
s a beteg állat a közvágóhídon értékesíttetik, 
holott Bécsben megsemmisíttetik. A lábon való 
fölhajtásnak eltiltása azon alapszik, hogy a 
budapesti piacz vészmentessége' megőriztessék, 
mert ha megengedjük a szomszédos községek-
ből a lábon való behajtást, akkor az inficziált 
vidékekről az állatokat a szomszédos közsé-
gekbe hozzák és onnan szállítják be Buda-
pestre és igy Budapest is zárlat alá kerülhet, 
ami igen nagy nemzetgazdasági veszteség volna. 

Tormay Béla elnök: A húskivitel szer-
vezésére nézve előadó javaslatot tett, a mely-
ben világosan kifejezést adott annak, hogy 
mily nehéz ezen kérdés megoldása s ezért 
hozta javaslatba, hogy egy előkészítő-bizottság 
küldessék ki; szóló konstatálja a felszólalá-
sokból, hogy ezt a propozicziót senki sem ki-
fogásolta. 4 

A maga részéről is kíván pár szót szó-
lani a kérdéshez. Senki sem lesz, a ki azt 
mondia, hogy ne tanulmányozzuk és ne ké-
készüljünk arra az útra, a melvre a viszo-
nyok következtében kényszerítve leszünk. 
E kérdésnél tenyésztési, ipari, fogyasztási 
és kereskedelmi érdekek tólulnak előtérbe. 

Ezen és a többi kérdések megvitatása 
határozottan szükségessé teszi, hogy meg-
tétessenek a szükséges lépések s a földmivelés-
ügyi minisztérium már a cselekvés terére 
lépett, a midőn ezen kérdéseknek tanulmányá-
zására előadót a külföldre kiküldötte. 

A mai vitában felmerült vélemények a 
kiküldendő bizottságnak tájékozásul fognak szol-
gálni s szerinte e bizottságnak nem kell sok 
tagból állania, de mandátum adassék neki, 
hogy kiegészíthesse magát és meghallgathasson 
szakértőket és kimerítő elabarátumot terjeszt-
hessen a szakosztály elé. Még válaszolni kiván 
arra, a mitt itt a helybeli vásárügyben föl-
hozatott: a szerb marhabehozatal rendeleti 
uton nem szabályozható, annak az ideje 
1903-ban a kereskedelmi szerződések lejártával 
fog elérkezni. 

A pesti vásárpénztár kapcsolatos azzal a 
munkássággal, a melyet a bizottság ki fog fej-
teni. Ez irányban Küszler Henrik ur adott be 
egy indítványt, a meiyet szóló felolvass. 

Sierbán János: A szerb marhára vonat-
kozó megjegyzését félremagyarázták a felszó-
lalók; nem azt akarta ugyanis mondani, hogy 
miniszteri rendelettel megakadályozható a be-
hozatal, hanem hogy a vámok megváltoztatá-
sával akadályozható meg s miután kifejtette, 
hogy mennyi szerb marha jön be az országba, 
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s mert húsfeleslegünk van, nem kívánatos a 
szerb sertés illetve marha behozatala. 

Küszler Henrik: bővebben foglalkozik a 
szarvasmarhabehozatallal; sajnálja, hogy a 
szerb marha a mi legelőmarháinkat juliustól 
októberig teljesen kiszorítja a piaczokról. Ismeri 
a kereskedelmi szerződéseket s tudja, hogy 
1903-ig a szerb marhabehozatalt eltiltani nem 
lehet; sajnálja azonban, hogy egy magyar in-
tézmény a budapesti marhavásárpénztár, a 
mint ez a vásárpénztár igazgatóságának a 
lapokban közzétett nyilatkozatából kitűnik, 
hetenként egynegyedmillió dinárt előlegekre 
küld le Szerbiába és a szerb marha beözönlé-
sét mesterséges módon is favorizálja. Kifejti 
azt is, hogy vannak időszakok, mikor a szerb 
marhának a fölhozatalnál való jövedelmezősége 
nem a marhaeladásának árában rejlik, hanem 
a valutaspekuláczióban, tehát egy egyszerű 
banküzletbén. A szerb marhával keres-
kedők a jó magyar pénzért olcsó dinárt vesz-
nek lent Szerbiában s a marhát Budapestre 
hozva megint jó magyar pénzt kapnak érte és 
igy a valután annyit nyernek, hogy a magyar 
termelő velük konkurrálni nem bir. Szóló tilta-
kozik az ellen, hogy a vásárpénztár bizományi 
üzletekkel is foglalkozzék, mert ezáltal a nem-
zetközi jeleegel biró budapesti marhavásár egy 
czég kezében van összpontosítva, akinek az 
érdekei Bécsben is fönnállanak. Figyelmezteti 
szóló a szakosztályt, hogy egy pár hét múlva a 
sertésvásárpénztár kérdése is napirendre kerül, 
s felhívja az egyesület figyelmét, hogy mármost 
tegyen lépéseket, hogy az uj vásárpénztár összes 
hivatott faktorainak hozzászólása után jöjjön 
csak létre, mert sajnos volna, hogyha a hibák, 
amelyek a marhavásárpénztárnál ismeretesek, 
uj formában a sertésvásárpénztárnál is ismét-
lődnének. 

Löherer Andor ajánlja, hogy a huspénz-
tár ellen felhangzó panaszokkal egy külön gyű-
lésében foglalkozzék a szakosztály. 

A szakosztály ezután elhatározta, hogy 
a felvetett kérdésben végleges határozatot nem 
hoz, hanem ennek meghozatala előtt az érde-
keltség véleményét is kikéri, mely czélból az 
Országos Iparegyesület, a Mészárosok Ipartes-
tülete és Hentes ipartestület véleményét is ki-
kéri és a kérdés előkészítésére egy szükebb-
körü bizottságot küld ki Lipthay István elnök-
lete alatt Fenyvessy Adolf, dr. Hutyra Ferencz, 
Jeszenszky Pál, Leidenfroszt Tivadar, Küszler 
Henrik, és dr. Tóth György tagokból. 

A huspénztár ellen felhángzó panaszokkal 
a szakosztály külön gyűlésben fog foglalkozni. 

A közgazdasági szakosztály 
ülése. 

(19C0. január 11.) 
Jelen voltak: gróf Zselénski Róbert el-

nöklete alatt Bolla Mihály, dr. Csillag Gyula, 
György Endre, gróf Károlyi Sándor, Kodolányi 
Antal, Koltor László, Kvassay Jenő, Löcherer 
Andor, báró Malcomes Jeromos, Ottlik Iván, 
Faikert Alajos, de Pottere Brúnó, Flesz Mór, 
Fropper Samu, Eeusz Henrik, dr. Bodiczky 
Jenő, Seitovszky János, Szevera Károly, Szántói 
Szabó Ferencz egyesületi tagok; a tisztviselő-
kar részéről Forster Géza igazgató, Szilassy 
Zoltán szerkesztő titkár, Buday Barna és 
Jeszenszky Pál titkárok, Sporzon Vilmos, segéd-
titkár és Bubinek Gyula ügyvezető titkár, mint 
előadó. 

Á szakosztály újraalakulása. 
A szakoszlály újraalakulván, elnökül 

Zselénski Róbert grófot, alelnökül pedig Eszter-
házy Miklós Móricz grófot és Seitovszky Jánost 
választja meg egyhangúlag. 

A magánjog kodifikácziójának kérdése. 

Előadó: e kérdésre a Szövetség programm-
jának tárgyalásakor hivta fel dr. Csillag Gyula, 

a nagygyűlés, figyelmét s az egyesületi tanács 
indíttatva érezte magát arra, hogy ezen fontos 
kérdés az egyesület kebelében tárgyaltassék s 
illetve, hogy az egylet szakértő tagjaiból egy 
bizottság alakittassék, a mely azon munká-
latoknál, a melyek az igazságügyi minisztérium-
ban folynak, sőt jóformán befejezésükhez közel 
állanak s a magánjog kodifikáczióra vonat-
koznak, — figyelembe vegye azon szemponto-
kat, a melyeket a mezőgazdaság érdekei elő 
írnak s ezen észrevételek terjesztessenek fel 
az igazságügyminiszter úrhoz. 

Maga a magánjog több oly kérdés-
sel foglalkozik, a mely a mezőgazdaságot 
közelről érdekli. Ilyen elsősorban az örökö-
södés kérdése, melyben túlságos liberálisan 
intézkedett a magyar törvényhozás s amint 
ezen túlságos Iiberálizmus helyett az agrár 
törekvések bizonyos konzervativebb irány be-
hozatalát sürgetik törvényhozásunkban, ez 
visszhangra talál már a kormányzatban is, 
mert a telepítési kérdésben tartandó anketre 
meghívottaknak szétküldött kérdőívben felvető-
dik a birtok megkötöttség kérdése, még örö-
kösödés esetére is. A magánjog kodifikáczió-
jánál az örökösödési kérdés figyelembe vétele 
a középbirtokos osztály föntartása szempontjá-
ból is kívánatos, melynél örökösödés utján 
a birtok részekre tagoltatván, megszűnik közép-
birtok lenni. 

Ezenkívül e kodifikáczionális munkálat 
körébe tartozik a hitbizomány kérdése, a mely 
szintén aktuálisan foglalkoztatja a közvéle-
ményt ; a haszonbéri szerződések az apró ha-
szonbérek szempontjából, a zálogjog kérdése a 
terményzáloghitel szabályozása szempontjából, 
a szolgalmi jog és családjog stb. stb. 

Felkérendő volna az igazságügyminiszter 
arra, hogy a magánjog kodifikácziójával meg-
bízott bizottság összes munkálatait bocsássa 
az egyesület rendelkezésére. 

Dr. Csillag Gyula nem sok reményt fűz 
ahhoz, hogy a miniszter rendelkezésre bo-
csájtja az egyesületnek a munkálatokat; utal 
e tekintetben Németországra, hol a most életbe-
lépett törvényen 13 évig dolgozott a kodi-
fikácziónális bizottság s titokban folytatta 
tárgyalásait. Nálunk ezt nem követik, de bizo-
nyos organizácziót állapítottak meg, mert 
1897-ben Őfelsége legfelsőbb elhatározása 
alapján küldetett ki a bizottság, amely részint 
szerkesztő, részint tanácskozó tagokból áll, 
amely üléseket tart s amely ülésekből a la-
pokba néhány töredékes közlemény ugyan 
megjelent, de mig ezen munkálatot be nem 
fejezik, addig a bizottság nem lesz hajlandó 
ezen munkálatot kiadni. Szerinte más módo-
zat volna követendő, amely Németországban 
is követtetett; ott a tanácskozó tagok közé 
felvettek expertusokat is, a gazdaság, erdészet, 
bányászat köréből szakférfiakat, kik véleményü-
ket előterjesztették. 

Véleménye szerint ezen kérdések nálunk 
sokkal nagyobb fontosságúak, mint Német-
országban voltak. Ott ugyanis az ingatlanokra 
vonatkozó általános törvények szabályoztattak, 
de a legfontosabb részek a partikuláris tör-
vényhozásnak tartattak fenn, igy az örökösö-
dés, eladósodás bizonyos határon aluli tilalma, 
a szolgalmak, telekkönyvi rendtartás részletei-
nek szabályozására fentartatott az egyes államok-
nak, hogy rendezzék ezeket saját szükségletük 
szerint. Nálunk azonban még jobban kidombo-
rodik a szükségessége annak, hogy a gazdák 
helyt álljanak sajatérdekeik oltalmazása végett. 

Azon kérdések, melyeket előadó felhozott 
u. m. az örökösödési jog, hitbizományok, 
haszonbérleti jog, szorgalom, zálogjog, ezek 
kétségkívül nagy fontossággal birnak, de ezen-
kívül vannak egyéb kérdések is, melyekkel 
foglalkozni kell, nevezetesen a kötelmi jog-
ban az uzsora szabályozása, továbbá az állatok 
által okozott kártétel kérdése, amely nagy 
port vert fel a német törvényhozásban is, hogy 
szabályoztassék a kötelmi jogban, mert ez 
szintén a gazdának egy fontos kérdése. 

Szóló nem tenné magáévá azt a javas-
latot, hogy a kormányhoz felterjesztés intéz-
tessék, mert elutasító választ kapna az egye-
sület, hanem vagy azt a kérelmét fejezze ki, 
hogy annak idején a tanácskozásokban a 
gazdasági szakerők is meghivassanak, vagy 
csak azt javasolná, hogy bizottságot küldjön 
ki a szakosztály, amely az egyes kérdéseket 
egyes szakreferenseknek kiosztaná, ezek fel-
dolgozván az anyagot, azt a szakosztály elé 
terjesztenék. 

Gróf Károlyi Sándor: hozzájárul ahhoz 
amit előtte szóló mondott, még a vagylagos-
sághoz is, mert tényleg igy van a helyzet. 
Szerinte a bizottságnak először tájékozást kell 
szerezni a minisztertől, hogy rendelkezésre 
bocsájtja-e a szükséges adatokat, vagy pedig 
az az eset fordulhatna elő, hogy innén valakit 
kiküldenénk, akit meghallgatnának egyes kérdé-
sekben, mint kiküldöttét a gazdasági egyesüle-
teknek. Szóló felhatalmazást adna a bizott-
ságnak, hogy cselekedjék belátása szerint s 
hogyha a miniszternél nem érne el semmit, 
akkor ő maga hívjon ide expertusokat és azok-
kal dolgoztassa fel az öt-hat nagyobb kérdést, 
ami a mezőgazdaságot érinti. A bizottság 
tagjaiul ajánlja gróf Zselénski Róbert elnöklete 
alatt Bernát Istvánt, dr. Ciillag Gyulát, 
dr. Dömötör Lászlót, Forster Gézát, Makfalvay 
Gézát, Bubinek Gyulát ós Scitovszki Jánost. 

Gróf Zselénski Róbert elnök: kimondja, 
hogy a szakosztály előadó javaslatát gróf 
Károlyi Sándor által adott értelmezésben el-
fogadja és a gróf Károlyi Sándor által java-
solt bizottságot kiküldi. 

A gabonatőzsdei jegyzési suly megváltoztatása. 

Előadó-, ismerteti a budapesti érték- és 
árutőzsde eljárását, amelylyel deczember hó 
végén az árujegyzési súlyegységet gabona-
nemüeknél 100 kilogrammról 50 kilogrammra 
szállította le, illetve az eddigi súlyegységet 
egyes terményeknél leszállította, más termé-
nyeknél fentartotta. 

Előadó nem akarja részletezni a kérdést, 
mely ugy a gazdasági életben, mint a sajtó-
ban nagy érdekeltséget keltett s midőn az az 
egyesületnek tudomására jutott, felirt a keres-
kedelmi és földmivelésügyi miniszterekhez, 
hogy az áru- és értéktőzsde tanácsának ezen 
határozatát ne hagyják jóvá. 

Elbírálás tárgyává téve azon szemponto-
kat, amelyek állítólag a tőzsd.e tanácsánál dön-
tőleg működtek közre a jegyzési suly egység 
leszállításánál, kétségbevonja a tőzsdetanács 
azon állítását, hogy a koronaérték behozatalá-
val okszerüleg összefügg ezen változtatás. Ez az 
indokolás megállná talán helyét, hogyha a 
métermértékben is a koronaértéket á litották 
volna fel, de ez nem létesült s nem is fog 
létesülni a jövőben sem, a tőzsdekörök ezen 
okoskodása tehát önmagától elesik. Ama másik 
állitásnak, hogy a régi jegyzési sulyegység 
megnehezíti a számítást, éppen az ellenkezője 
áll, mert az 50 kg. nem képez egységet s az 
egységre, tehát a mmra való átszámításnál csak 
kettővel fogjuk szorozni a gabonaárat, ami 
feleslegessé válnék, ha mm.-ban jegyeztetnék 
az ár. De azt hiszi szóló, hogy az ország több 
részében a mult években fellépett gabonauzsora 
könnyen kihasználhatja e félmázsás jegy-
zést arra, hogy ez alapon kössön üzleteket a 
tudatlan néppel egy mmázsás egységre szóló 
eladásoknál. 

A jegyzési sulyegység megváltoztatásával 
előállott zavart fokozza az, hogy a tőzsde nem 
minden egyes árura nézve szállította le a súly-
egységet, hanem csodálatos módon azon ter-
mékeknél, hol a kereskedelem a gazdával 
érintkezik, mig ott a hol az iparos a keres-
kedővel, vagy kereskedő a kereskedővel érint-
kezik, ott meghagyta métermázsás egységet. 
Például hozza fel, hogy a búzánál 50 kilós a 
sulyegység, a lisztnél pedig 100 kilogramm, 
azon indokolásával a tőzsdének, hogy az utóbbi 
értékesebb termény. 
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A gyapjúnál szintén az 50 kilogrammos 
súlyegységet hozza be, pedig az a lisztnél is 
értékesebb termény s csak nagy küzdelem 
utján sikerült két év előtt kivinni a tőzsdénél, 
hogy egy métermázsa legyen a forgalmi és 
jegyzési egység. 

A tőzsdetanács hivatkozik arra, hogy a 
külföld is ezen sulyegység szerint jegyzi az 
árakat. Németországban tudvalevőleg tonnák 
szerint jegyzik az árakat, a minek a koronára 
való visszaszámitása roppant egyszerű. Azt 
hozzák fel a tőzsdén, hogy a jegyzési suly-
egység leszállítása a kereskedők kívánsága volt. 
Szóló informácziókat szerzett erre nézve, a 
melynek során kitűnt, hogy nem a kereskedők, 
hanem az ügynökök kérték e leszállítást s ezt 
a tőzsdetanács megtette az ügynökök érdekében, 
tehát azért, hogy az ügynökök provizójukat 
kisebb sulyegység után számithassák fel. 

De van még egy másik szempont is, 
amelyet ugyan a tőzsdetanács csakhamar 
tagadásba vett, de amely tulajdonképpeni inditó 
okul szolgálhatott a jegyzési suly leszállítására 
s ez az, hogy az egy kötjegy súlyegységet, 
amely 1000 métermázsa, 500 métermázsára 
szállíthassa le egyidejűleg s a jelenben 
meglehetősen pangó spekuláczió érdekében, 
hogy így minél szélesebb körök vonassanak be 
a spekuláczió körébe. Ha 1000 mm. búzában 
Í0,000-en spekulálhattak, ugy 500 mm.-val 
40,000-en spekulálhatnak a börzén, mert ehez 
annyi pénz kell. 

Ezáltal azután nemcsak azok károsod-
nak, kiket a spekuláczió körébe bevonni 
sikerült, hanem a gazdák is, akik a spekuláczió 
folytán előidézett áringadozás révén fogják 
megadni ennek az árát. Hogy ezt az ujitást 
elejtette egyelőre a tőzsdetanács, ez csak 
időleges, ugy, hogy a tőzsdei ujitások ren-
des idejében, jövő deczemberben, megint 
ujabb meglepetésekkel fogunk szembeállni, ha 
idejében nem állítjuk vissza a status quot. 

A jegyzési sulyegység ezen megváltozta-
tásává! nem azzal a körültekintéssel járt el a 
tőzsdetanács, amivel eljárni kellett volna, mert 
ily fontos újítással a közvéleményt egy-két hét 
alatt megbarátkoztatni nem lehet s miután a 
tőzsdetanács tudta, hogy a koronaérték január 
elsejével életbelép, bő ideje lett volna gondol-
kozni a felett, hogy a jelenlegi sulyegység 
megfelelő-e. így azonban kész helyzettel állunk 
szemben, amelynekhátrányai még nem konsta-
tálhatók, de hogy be fognak következni, az 
kétségtelen.^ A kereskedelmi miniszter ur fel-
terjesztésünkre adott válaszában részletesen 
kiterjeszkedik az egyesület beadványára. 

Előadó ezután felolvassa a leiratot, ugy-
• szintén a földmivelésügyi miniszter leiratát is. 

E leiratokból tudomásul vehetjük azt, 
hogy mindkét minisztérium foglalkozott a kér-
déssel, még pedig az érdekelt tőzsdekörök 
meghallgatásával. Szóló természetesnek ta-
lálja, hogy a tőzsdetanács, midőn az illetékes 
minisztériumtól megkérdeztetett, a saját állás-
pontját védte; hogy azonban a tőzsdetanács 
állításai, mennyire nem nyugosznak szilárd ala-
pon, legjobban igazolják a miniszteri leiratok 
is, a melyek szerint a tőzsde-tanács három 
hónapi respiriumot kér, hogy figyelemmel kisér-
tessék a kérdés s hogyha a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a gyakorlatban be nem válik, 
akkor térjünk vissza a régi rendszerre. Hogyha 
a tőzsdetanácsnak az volt a meggyőződése, 
hogy a tőzsdei forgalom igénye megköveteli 
az 50 kilogrammos sulyegység behozatalát, 
akkor három hónapos kísérletezésekbe nem 
szabad az ily fontos közgazdasági faktornak 
belemennie, hanem ha már egyszer kimondja, 
akkor ragaszkodjék álláspontjához. 

Szóló nézete szerint az czéloztatik 
itt, hogy a szerzendő tapasztalatok a tőzsdé-
nek adjanak igazat. Mert három hónap 
alatt micsoda tapasztalatokat szerezhetünk, 
hogy ha kiírunk is az egyletekhez, azok sem 
szerezhetnek tapasztalatokat. A. kereskedelmi 
forgalom csak kereskedő és iparos között folyik, 

tehát magunk is abban a helyzetben leszünk, 
hogy ez időben sem előnyét, sem hátrányát 
nem tapasztalhatjuk, mert a [gabonaüzlet 
csak nyáron és őszszel van a vidéken és 
ugyanezt fogja jelenteni a tőzsde is és akkor 
megmarad ezen sulyegység továbbra is. 

De magának a kereskedelemügyi minisz-
tériumnak ily fontos kérdésben három hónapos 
kísérletbe belemenni veszedelmes, mert ennek 
szükségét akkor birálom el, mielőtt kibocsáj-
tottam a rendelkezést s hosszabb megfigyelés 
és tapasztalatoknak kell meghatározniok, hogy 
a változtatás indokolt-e vagy nem. 

Minthogy mindkét miniszter határozottan 
kéri az egyesületet, hogy a maga körében s 
illetve a rendelkezésére álló módon a vidéki 
gazdasági egyesületek bevonásával tapasztala-
tokat igyekezzék gyűjteni ezen három 
hónap alatt, szóló javasolja, hogy a gazda-
sági egyesület régebbi álláspontjának fen-
tartásával, amely szerint nem helyesli az 
ujitást, az összes gazdasági egyesületeket fel-
kérje, hogy saját hatáskörükben igyekezzenek 
a kereskedelmi forgalmat figyelemmel kisérni 
és a tapasztalatokat vele közölni, bár előre-
látható, hogy a jelentések mindazt fogják 
közölni, hogy nem tapasztalhattak semmit, 
miután kereskedelem és forgalom a vidéken 
jelenleg nincs. 

Miután ezen kérdés meglehetős fontos, 
. kéri a szakosztályt, hogy a két miniszter le-
iratát és az egyesületi tanácsnak e kérdésben 
elfoglalt álláspontját vita tárgyává tenni s a 
kérdésben határozni szíveskedjék. 

Károlyi Sándor gróf nézete szerint a 
három hónapos respiriumnak semmi sikere 
nem lesz, mert a gazdák most semmit sem 
adnak el s a forgalom csak kereskedők és 
iparosok, molnárok és exportőrök között áll 
fenn. Szerinte mindazok az érvek, amelyeket a 
miniszterek a leirataikban felhoznak, mind 
kitérők és egyik sem felel meg a kérdésre, 
Az igazi kérdés az, hogy mi történjék a1 falun, 
mikor három szekér búzáról van szó, mikor 
arról van szó, hogy micsoda árat követeljen a 
gazda. A szegény gazda forint helyett koronát 
fog kapni és ép. azt kell követelni, hogy ez 
elő ne forduljon, mert ez a betegheli 
kérdésnek. Hát hogy az ügynökök kedveért 
tették ? ez nem áll, hanem tették azon keres-
kedőkért, akik lent a vidéken vásárolnak, kik 
a becsapásra be vannak tanítva. Szóló még-
egyszer felterjesztést intézne a miniszterekhez 
és megmagyarázná, hogy a sulyegység meg-
változtatásának előnyét vagy hátrányát három 
hónap alatt nem tudjuk bizonyítani, de előre 
látjuk a visszaéléseket. Ezt megakadályozandó, 
fel kell kérni a -minisztert, hogy három hónap 
múlva térjünk vissza a régi állapotokra, mert 
a börzének joga nincs, hogy ő határozzon 18 
millió ember érdekében s ha az egyesület 
felterjesztésének nem lenne meg a sikere, 
akkor kötelessége lesz, hogy népgyüléseket 
tartson és mindenütt mondja el, hogy mily 
veszedelem fenyegeti a kisgazdaközönséget. 

Forster Géza : A kereskedelmi miniszter 
leiratában az van említve, hogy három hónap 
alatt tanulmányozzuk a kérdést. Már pedig tudjuk, 
hogy télvíz idején, mikor a vásárokon egy 
kocsi gabona sem jelenik meg, akkor tanul-
mányozni a kérdést lehetetlenség s a három 
hónapos respirium nem indokolja, hogy a 
tőzsdetanács ezen határozatát, amely túllőtt a 
hatáskörén, elfogadja a miniszter. Annak bizo-
nyítására, hogy e téren mily különös felfogá-
sok uralkodnak, felemiit e kérdéssel összefüggő 
egy esetet. A karácsonyi ünnepek alatt a szé-
kesfőváros tanácsa sürgős átiratot intézett az 
egyesülethez és sürgős választ kért arra nézve, 
hogy megengedje-e a marha vásárpénztárnak, 
hogy 50 kilogrammban jegyezhesse a hust és 
az élőmarhát. Szóló azonnal elintézte e kér-
dést és oly értelmű választ adott, hogy a 
gazdaközönség érdekében a régi sulyegység 
fentartása feltétlenül indokolt s véleményünk 
alapján" a tanács elutasitotta a vásárpénztár 
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kérelmét s ott a sulyegység a régi maradt. 
Már most micsoda állapot ez Magyarországon, 
mikor a vásárpénztár kérheti, hogy ő súlyegy-
séget állapithasson meg? Hogy a tőzsdetanács-
nak megadták ezt a nagy jogot, ez sajnos, 
de ahhoz sok szó fér, hogy vájjon illetékesen 
gyakorolja-e' ezt. 

Ehhez a tőzsdének illetékessége nincs s 
csatlakozik ahhoz, a mit Károlyi gróf felemiitett, 
hogy a három hónapot be sem várva, tegyen 
az egyesület ujabb felterjesztést és mutasson 
rá azokra az anomáliákra, a melyeket illetéktelen 
faktorok akfrnak gyakorolni ezen fontos kér-
désben. CttliJc Iván : A földmivelésügyi minisz-
terim, midőn tudomást nyert a tőzsdetanács 
szándékáról, azonnal a kereskedelemügyi mi-
niszterhez fordult és alkalmat kért, hogy mi-
előtt ez ügyben döntés történik, latbavethesse 
szavát. Sajnos a tőzsdetanács egy autonom 
testület, a mely intézményt a törvény bizto-
sítja s ezzel számolnunk kell s nem lehet 
kormányhatósági intézménynyel azon változ-
tatni. A tőzsdetanács a maga autonom hatás-
körében hozta meg ezen intézkedését s ezzel 
szemben a földmivelésügyi minisztérium nem te-
het egyebet, mint egyelőre tudomásul vette s talán 
inkább a forma kedveért kért határidőhöz hozzá-
járult, hogy ne dezauváltassék a tőzsdetanács az-
által, hogy intézkedését'rögtönösen visszaszívja 
Szólóban él a remény, hogy a tőzsdetanács 
három hónap alatt befogja látni ezen intéz-
kedésének czélszerütlen voltát, ugy a keres-
kedők, mint a gazdák érdekéből és vissza 
fogja állítani a régi helyzetet. 

Gróf Károlyi Sándor: Van erre remény ? 
Ottlik Iván : Szóló bízik a tőzsdetanács-

ban, hogy be fogja látni e helytelen intézkedé-
sének tarthatatlan voltát s szükség esetén tör-
vényhozási intézkedés is történhetik. 

Báró Málcomes Jeromos: Az előtte szólók 
által tett indítványt annyiban szeretné meg-
toldani, hogy mielőtt ezen kérdésben az egye-
sület újból előterjesztést tenne a miniszternek, 
talán szavának nagyobb nyomatékot adandó, 
czélszerü volna, ha az országban levő gazda-
sági egyesületeket nemcsak a figyelemrekisé-
résre szólítaná fel, hanem hogy egyúttal nyilat-
kozzanak is ezen kérdésben. 

Kodolányi Antal: Csodálkozását fejezi ki, 
hogy van az országban oly testület, mint a 
a tőzsdetanács, amelyhez ugy műveltség-, mint 
képzettségre és tekintélyre igén sok testület 
legalább is hasonló s ezeknek az erkölcsi 
testületeknek még lélekzeni sem lehet minisz-
teri engedély nélkül, mig a tőzsdetanács 
grasszál és minden alkalmat felhasznál arra, 
hogy nemcsak a miniszterrel daczoljon, hanem 
egészen szabadon reáoktrojál a gazdaközön-
ségre oly önkényes intézkedéseket, amelyek neki 
éppen tetszenek. Szerinte a feliratban reá kell 
mutatni erre is. 

György Endre: Nem gondolja, hogy a 
becsapás lehetősége a kisgazdákra nézve ez 
intézkedéssel általánosságban bekövetkeznék. 
Egyes esetekben megtörténhetik a becsapás 
néháriy krajczárral, tán forinttal is, az ügynökök 
részéről megtörténik, de ez oly nagy különbséget 
nem okozhat, mint a kétszeres ár s majdnem 
lehetetlennek tartja konstatálni oly eseteket, 
ahol félárakkal lehetne kiélégiteni a kisgazdát 
s éppen azért azt gondolja, hogy a forgalom 
figyelemmel kisérése alig fog eredményre 
vezetni. Annyira merészek a közvetítők nem 
lehetnek, hogy félárat vegyenek a gazdától; 
(Reusz Henrik: Kitelik az is!) nem hiszi szóló, 
hogy valamelyik gazda kötélnek fogjon állani 
s nem hiszi, hogy veszedelem rejlik ebben a 
kisgazdák részére. 

Hogy a dolog nem egészen világos, azt 
abból következteti, hogy az utolsó pillanatban 
jött váratlanul gyorsan és maguknak a keres-
kedőknek is egy része ellene volt, de a tőzsde-
tanács mégis keresztülvitte. 

Szóló azt hiszi, hogy végeredményében 
az ügynökök érdeke és a provízió emekedése 
játsza a főszerepet, mert Magyarországai pro-
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yizióknak különösen klasszikus hazája lévén, 
valószínű, hogy ezért történt a dolog. Mind-
amellett szóló azt a veszedelmet csak legrit-
kább esetekben képzelheti, hogy a kisgazda ily 
vakmerő módon becsapassék, mert. a legkisebb 
kisgazda is tud arra ügyelni, hogy az árak 
felére nem szállhatnak le. Mindazáltal ezt a 
kérdést veszedelmesnek tartja s a három hó-
napig való figyelemmel kisérése ezen dolognak, 
eredményre nem fog vezetni. Ahol ily kardinális 
változtatások történtek, az tartozik a bizonyítás-
sal, aki változtat. Miután semmi különös indok-
kal nem magyarázzák a tőzsdén ezt a változtatást, 
sem a közönséggel érintkezésbe nem léptek, ha-
nem minden előkészület nélkül megváltoztatták 
az egységet, épp ezért ösztönszerű gyanakvással 
nézzük a kérdést. Teljesen igazat ad a mi-
niszternek abban, hogy nehéz volt az állás-
pontjuk, mert a tőzsdének megvanak az alap-
szabályai, melyek szerint a sulyegység meg-
állapítása az ő jogkörébe tartozik. 

Hogy egészen más alapszabályok kellené-
nek egy tőzsdére nézve, azt az Angliában ér-
vényben levő tőzsde szabályzatok is bizonyít-
ják, ott több tőzsde van, de egyik sincs ily 
jogkörrel felruházva. Nálunk csak egy tőzsde 
van, melynek jegyzései szerint irányulnak az 
árak, tehát kötőerővel bir a jegyzés azokra 
nézve is, a kik a tőzsdén nem fungálnak. 

Szerinte egészen irreleváns, hogy a gazd. 
egyleteket felhivjuk-e nyilatkozattételre vagy 
nem, mert 3 hónap alatt "bizonyító adatokat sze-
rezni arra nézve, hogy a tőzsde és intézke-
dése káros kihatású, majdnem lehetetlen. Oda 
konkludál tehát, hogy írjon fel újból az egye-
sület a miniszterekhez és előző felterjesztésére 
támaszkodva nyomatékosan figyelmeztesse a 
minisztereket arra, hogy a tőzsde jogkörét túl-
lépte akkor, mikor a gazdaközönség meghall-
gatása nélkül változtatta meg a jegyzési súly-
egységet s egyúttal követelje sürgősen a tőzsde 
reformját. 

Forster Géza előtte szólóval szemben, ki 
a koronajegyzés mellett sem hiszi, hogy a 
jegyzés megváltoztatása folytán a kisgazdák 
becsapathatnak, felhozza, hogy tavaly a buza 
ára 10—12 frttal volt jegyezve s ma 6—7 frt 
közt ingadozik, tehát a becsapás módja fön-
foroghat, mert a falusi kisgazda nem kiséri 
figyelemmel a tőzsdei árhullámzást s könny-
nyen hitelt ad annak, ha neki nyomtatás-
ban bemutatják, hogy 7 korona a buza ára. 
Ez igen meggyengiti György Endre állítását, 
hogy ily nagy ingadozás nem fordulhat elő. 

De van a kereskedelmi miniszter leira-
tának egy kényes pontja, amely elkerülte 
figyelmünket, e pont szerint a miniszter azt 
tartja, hogy a sulyegység nem a gyakorlat 
forgalomra, hanem a tőzsdei forgalomra vonat-
kozik. Ha ez áll, akkor lesz tőzsde mázsa és 
piaczi mázsa, ami megmérhetlen akadályokat 
gőrdit a kereskedelem elé. Ezután 

gróf Zselénszky Róbert elnök a szakosztály 
határozataként kimondja, hogy az egyesület 
újból felír a kereskedelemügyi és földmivelés-
ügyi miniszterekhez az előző felirataiban be-
fektetett elvek hangsúlyozásával kéri, hogy 
találjanak módot és eszközöket arra, hogy 
a tőzsdei jegyzési sulyegység semmivel sem 
indokolható, a gazdasági életre káros ki-
hatású leszállítása mielőbb megszüntetessék s 
illetve a régi egy métermázsás sulyegység 
minden egyes termény árjegyzésénél a jövő-
ben is alkalmaztassák. Egyúttal a feliratokban 
reáutalni határoz a közgazdasági szakosztály 
arra, hogy ezen egy körülmény is igazolja azt, 
mily veszedelmeket rejt magába a tőzsde kor-
látlan autonómiája a gazdasági életben s 
mennyire égetően szükséges, hogy a tőzsde 
viszonya a gazdasági élethez és kormányzat-
hoz törvényhozás utján szabályoztassék. 

Kereskedelmi miniszter leirata a vasutmenti 
tüztáv meghatározása tárgyában. 

Előadó előterjeszti, hogy egy inczidens-
ből folyólag felmerült az egyesületi tanácsban 

az a kérdés, hogy tulajdonképpen a vasút 
vonalak mentén a tüztáv miképpen van körvona-
lozva; ezen kérdésben felterjesztést intéztünk a 
magyar királyi államvasu'ak igazgatóságához, 
amely arról értesített, hogy a feoálló szabályok 
és törvények értelmében lehetőleg távol kell 
rakni a kereszteket s a kévébe rakott gabonát a 
vasúti sínektől. Miután a „lehetőleg" kitétel 
igen tág fogalom, felterjesztést intézett az 
egyesület a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy 
mi értendő ezen lehetőleg alatt,, aki válaszolja, 
hogy a vasúti üzleti rendtartás 99 ik §. alapján 
a vasutmenti birtokosok utasitandók, hogy le-
hetőleg távol rdkják a vasúti sínektől a ter-
ményeket. Újból felterjesztést intézett az egye-
sület tehát a kereskedelemügyi miniszterhez, 
hogy ezen lehetőleg kitétel precziziroztassék; 
a miniszter a felterjesztésre azt a válaszf adta, 
hogy miután panasz eddig nem merült fel s a 
vasúti felügyelőségek sohasem követelnek többet, 
mint 95 métert s mintán utasítva lettek, hogy 
lehetőleg kitétel alatt 95 méter távolságot ért-
senek, a maga részéről a miniszter felesle-
gesnek tartja az üzleti rendtartás megfelelő 
módosítását; lehetetlennek tartja a miniszter 
annál is inkább, miután ezen 95 méter távolság 
betartása nem mindég lehetséges. S ez esetre 
megint az üzleti rendtartás tartalmaz egy in-
tézkedést, hogv azon termelők, kiknek birtokán 
a termény a 95 méternyi távolságra a birtok 
keskenységénél fogva elhelyezhető nem volna, 
felhivandók, hogy terményüket a lehető legrö-
videbb idő alatt a helyszínéről hordassák el. 
Ez egy oly körülmény, a mely kivételt képez 
s nem eshetik az általános intézkedések alá. 
A miniszter ezen indokolása nem győzhet meg 
arról, hogy egyesület kérelme ily mereven 
visszautasítandó, miután panaszok merültek 
fel arra nézve, hogy a felügyelőségnek 95 mé-
ternél nagyobb távolságot is kívántak. 

Szóló javaslata odaterjed, hogy egyelőre 
szóles körben a rendelkezésre álló sajtó utján 
közzé tegye az egyesület, hogy ezen „lehető-
leg" szó alatt minő távolság értendő, a mely 
távolságot a vasúti társaságok kötelesek ma-
gukra nézve elfogadni, miután a hivatkozott 
vasúti üzleti rendtartás valamennyi vasútra 
kötelező. S egyúttal felterjesztés volna intézendő 
a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy egy ma-
gyarázó pótrendelet kiadása utján számokban 
kifejezve , határozza meg 'azt a távolságot, a 
melyen tul vasutmenti birtokosok kötelesek a 
gabonakereszteket elhelyezni. 

Az egyesület kérdést intézett a miniszter-
hez az irányban is, hogy mily eljárás követte-
tik a vasút által az esetben, mikor ezen tüz-
távon belül lábon álló gabonát gyújt fel a 
gőzmozdony szikrája. 

Erre nézve a miniszter azt a választ 
adja, hogy ily esetekben az illető fél által igazo-
landó, hogy csakugyan a szikra okozta e a tü-
zet s ez esetben a károsult birtokos kártérítés-
ben részesül. Minthogy minden egyes ily 
felmerülő eset külön elbírálás tárgyát képezi, 
ez iránt határozott intézkedések fel nem vehe-
tők az üzleti rendtartásba. 

György Endre felszólalása után a szak-
osztály előadó javaslatához hozzájárul, s a 
felterjesztés intézését elhatározza. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést be-
rekeszti. 

Szóló'mivelési és borászati bizott-
ság ülése. 

(1900 január hó 9.) 
Jelen voltak: Bernát Béla dr. elnöklete 

alatt: Dobokay Lajos min. tanácsos orsz. 
borászati kormány-biztos, Baross Károly, Basch 
Tivadar, Bayer Henrik, Basch Ernő, Diószeghy 
József, dr. Drucker Jenő, Fend Károly, Fischer 
Árpád, Fritz Oszkár, Gresznárik Aladár, Géber 
Kornél, Gáspár János dr., Herczegh Mihály dr., 
Harmos István, Horváth László, Iváncsi Aladár, 

Jálics Géza, Istvánfy Gyula, Kovács Ödön, 
| Kulin Károly, Komáry Károly, Kossinczhj 

Viktor} Löherer Andor, Landesz József, Morágyi 
| István, Nagy Béla, Nagy Gábor, dr. Nagy 
j Emil, Pettenkoffer József, Bácz Sándor, Szevera 

Károly, Tornáczky Kálmán, Treitz Péter, 
Vargha Imre, Ztnkly András. 

Az egyesület tisztviselőkara részéről: 
Forster Géza igazgató, Bubinek Gyula ügy-
vezető titkár, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
Buday Barna és Jeszenszky Pá\ titkárok, Sporzon 
Vilmos segédtitkár. 

Bernáth Béla elnök üdvözli a megjelen-
teket és az ülést megnyitja, egyúttal bejelenti, 
hogy a b'zottsági ülés tárgyának fontosságára 
yaló tekintetből a földmivelésügyi miniszter ur 
Ő nagyméltósága az ülésre Dobokay Lajos 
miniszteri tanácsos, országos borászati kor-
mánybiztost, dr. Istvánffy Gyula egyetemi r. 
tanár és a Magyar Királyi Szőlőszeti Központi 
állomás főnökét, Engelbrecht Károly közp. 
szőlőszeti és borászati főlelügyelőt, Morágyi 
Istvánt, Vargha Imre, Kossinczky Viktor, Bácz 
Sándor m. kir. vinczellériskolal igazgatókat 
küldötte ki. Ezután felkérte Láczay László 
földbirtokost „uj elmélet a fásoltás terénu czimü 
előadásának megtartására. 

Láczay László megtartotta előadását az 
általa feltalált hézagos fásojtásról. Láczay négy 
éven át tartott kísérletezését mutatta be ábrák-
kal illusztrálva, melynek folyamán a természet 
megmutatta neki a Francziaországból átplán-
tált mai fásojtási rendszer hibáit. Igy aztán 
növényélettani észleletei őt egy az eddiginél 
teljesen ellentétes elméletre vezették, mely 
szerint minden befogant fásojtványnak tökéle-
tesen forradtnak is kell lenni, mig a mai 
rendszer a befogant ojtványoknak csak 10—20 
százalékát forrasztja be. Ha e módszer csak-
ugyan beválik, szőlőszetünk uj korszakra virrad. 
Láczay előadását a nagyszámú szőlőtermelő 
közönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig. 
Az előadást magát lapunk egyik közelebbi 
számában fogjuk bőven ismertetni. 

Bernáth Béla elnök köszönetet mondott 
előadónak az érdekes előadás tartásáért, vala-
mint a földmiv. miniszter kiküldötteinek 
és a megjelent szak férfiaknak a megjelené-
sükért s az ülést berekesztette. 

Az aranyvaluta és a buza ára. 

Az a nagyharcz, a mely a valuta 
kérdése körül folyt le s amely évekig fog-
lalkoztatta a közvéleményt, eldöntetlen 
maradt. Az aranyvaluta híveinek nem si-
került meggyőzni a kettősvalu fa hiveit 
álláspontjuk helyességéről és viszont. Az 
ilyen elvont kérdés tárgyalásánál nem 
is lehet ez másként, mert hogy az egyik, 
vagy másik fél a nagy közvéleményt állítása 
helyességéről meggyőzhesse, ehhez nem 
elég a tudomány fegyvereinek a felvonul-
tatása, mert a nagy közvéleményt az ilyen 
kérdéseknek csakis a közvetlen tapaszta-
lat hódíthatja meg. A valuta kérdésében 
pedig tapasztalatokat szerezni s illetve az 
egyik vagy másik álláspont helyességét 
tapasztalatok utján igazolni vajmi nehéz 
s vajmi nehéz különösen a nagy közön-
ség zömét képező laikus publikumnál, 
a mely inkább az okozat után itél, mint-
sem az ok után kutat. S ez a magyará-
zata annak, hogy a közvéleményt szuge-
ráló sajtó befolyásolásával az arany bir-
tokosainak lett és van igaza, a mennyiben 
az arany valuta foglalt tért még az olyan 
országokban is, ahol az annak behozata-
lától várt előny nem más, mint nagy illúzió. 
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De habár a mono- és bimetallisták 
harcza a közvélemény ítélőszéke előtt 
annak idején eldöntetlen maradt is, most, 
hogy a bimetálisták az aranyvaluta hát-
rányainak feltüntetéseként egy klasszikus 
példára hivatkozhatnak, a siker reményé-
vel kecsektethetik magukat, mert a köz-
vélemény még sem tért még annyira 
napirendre a valuta kérdése felett, hogy 
változhatlanul belenyugodott volna az 
aranyvaluta uralmába. 

Mi volt a bimetallisták ellenvetése az 
arany híveivel szemben? Az, hogy az arany 
nem elegendő mennyiségben áll rendel-
kezésre arra, hogy a világforgalmat mint 
csere eszköz s illetve mint a termények-
nek és áruknak értékmérője nagyobb 
krízisek felidézése nélkül kielégíthesse. 
De felállíttatott a bimetallisták részéről 
azon tétel is, hogy az általános értékmé-
rőül elfogadott arany csekélysége pénz-
szűkét fogja előidézni, aminek következ-
tében a terményárak csökkenni fognak. 
Ezzel szemben mi természetesebb, mint-
hogy az aranyvaluta hivei önérzetesen 
hivatkoztak az aranyprodukcziő óriási 
emelkedésére, az aranybányák kimerithet-
lenségére, a mely aranyböség teljes meg-
nyugvást nyújt arra nézve, hogy az ezüst-
nek, mint értékmérőnek a kiküszöbölése 
a pénzhiányt előidézni nem fogja s hogy 
ennek következményekép fellépő krízisek 
s igy a termények árának csökkenése nem 
fog bekövetkezni. S ime az arany napok 
hajnalán a krízis oly erővel lép fel, amely 
az aranyvaluta teoretikusainak összes tan-
tételeit egyszerre halomra dönti. 

Az aranyat folyató egy érnek a be-
dugulása nagy válságba dönti, nemcsak 
Európa, de az egész világ pénzpiaczait 
s legkiváltkép azokat, a melyek arany-
valutával bírnak vagy amelyek aranyva-
lutás országokkal sürü kereskedelmi ösz-
szeköttetésben vannak. 

A világ aranytermelésének körülbelül 
egy harmadát a délafrikai köztársaságok 
szolgáltatták; az angol traansvali háború 
azonban ezen aranyforrást nemcsak el-
zárta, még pedig előreláthatóan igen 
hosszú időre, hanem a háború kiadásainak 
a fedezésére Anglia kénytelen nagyobb 
mennyiségű aranyat délafrikai birtokaira 
szálittatni. 

Nem elég tehát, hogy a világ arany-
produkcziója egyszerre egy harmaddal 
csökkent, de a még fennmaradt két har-
madból is egy jelentékeny részt inpro-
duktiv befektetésre, azaz a háború kiadá-
sainak a fedezésére kell fordítani. Alig 
néhány hónapos a háború s már is meg-
mérhetlen zavarok jelentkeztek a pénz-
piaczon, az arany s illetve a pénz hiánya 
miatt. A német és az angol bankok, mint-
egy vetekedve emelték fel a hivatalos ka-
matlábat, hogy az arany kiözönlését meg-
gátolják. Azok a pénzintézetek idézték 
fel tehát a legnagyobb bizonytalanságot, 
a legnagyobb zavarokat a pénzpiaczon, 
a melyek irányító és domináló szerepet 
gyakoroltak eddig. 

S ez még nem a vég, mert a 
legutóbb nagy garral hirdetett kedvező 

változás daczára is egész komoly ki-
látásaink vannak arra nézve, hogy a 
jelzett piaczokon s ennek következ-
ménykép általánosan a kamatláb még 
jelentékenyen emelkedni fog, az az meg-
éljük azt az időt, hogy az angol bank 
az ö egykori lVa—2%-os hivatalos kamat-
lábat 10%-ra fogja emelni. 

Igaz, hogy pillanatnyilag javulás 
állott be, mert a kamatláb ugy a lon-
doni, mint a berlini piaczon hanyatlott. 
És mi lett a következménye ? Nyomába 
emelkedett a buza ára. Tehát a kapcso-
lat nyilvánvaló s okoskodásuk a tények-
ben talál beigazolást. A nyerstermények 
áralakulásának barométerje az arany-
kereslet. 

íme a kézzelfogható hátrányos követ-
kezményei a monometálizmusnak. Álta-
lános pénzszűke jelentkezik mindenütt és 
ennek nyomán a legszomorúbb következ-
mények a gazdasági életben. 

S mindezen a gazdasági életben be-
következő pangásnak első sorban és leg-
nagyobb mértékben a gazda adja meg az 
árát. A legszebb reményekkel eltelve in-
dult meg az aratás, abban a biztos felte-
vésben, hogy a meglehetős jő termést, 
megfelelő áron lehet majd értékesíteni. S 
habár a tulvérmes számításoknak sohasem 
voltunk hivei, mégis az adott viszonyok 
és körülmények között azt kellett követ-
keztetnünk, hogy a buza ára 9 —10 frton 
alól aligha fog csökkenni. És ime egy 
közbejött, eleinte egész jelentéktelennek 
látszó háborúsdi a termények egy oly 
árcsökkenését idézi elő, mint a milyent 
a 90-es évek eleje, a mezőgazdasági vál-
ság kiélesedése óta nem tapasztaltunk. 
A buza árának a hanyatlása annál rend-
ellenesebb jelenség, mert hisz tapaszta-
lati tény, hogy a háború hat emelőleg a 
nyerstermények árára. A nyerstermé-
nyek utáni kereslet azonban nagyon is 
mögötte marad az aranykereslet emelke-
désének, mert nem csekélység az, ha egy-
szerre rövid időn belül egy harmaddal 
csökken az aranytermelés, sőt ezenfelül 
még a meglevő termelésnek egy része is 
meddő kiadásokrafordittatik,illetvearendes 
forgalomból mesterségesen kivonatik. 

Az aranyhiánynak természetes követ-
kezménye lett, hogy a pénz vásárló ké-
pessége sokalta nagyobb mértékben emel-
kedett, mint a mily mértékben fokozódott 
a kereslet a nyerstermények után a 
háború következményekép. 

De sőt a pénz megdrágulásának egy 
más következménye is volt, a mely vég-
eredményében megint csak a mezőgazdát 
sújtotta a legérzékenyebben. A kamat-
láb hirtelen emelkedése nagy válságok 
elé állította a kereskedelmet és az ipart, 
ugy, hogy az eddig szilárd alapon beren-
dezettnek látszó vállalatok egész sorozata 
a hitel megdrágulása, sőt teljes elvo-
nása folytán válságba sodoríatott. De nem-
csak vállalatok, de ezek révén magáno-
sok is vagyoni helyzetükben megrázkódtak, 
mert a magánosok által a megingott vál-
lalatokba fektetett töke s illetve azok 
részvényei forgalmi értéküket elveszítvén, ' 

a ma még nagy vagyonnal rendelkező 
magános, másnap már csak értéktelen 
papirosok tulajdonosává lett Ennek kö-
vetkeztében jelentékenyen csökkent a 
nyerstermények fogyasztása is, közvetle-
nül, a mennyiben a nyersterményeket 
igénylő iparok egy nagy része munkáját 
beszüntetni volt kénytelen, közvetve annyi-
ban, hogy a kereset nélkül maradt mun-
kások fogyasztásukat mindenesetre le-
szállítani kénytelenek. 

A hitelnek ezen megdrágulása azon-
ban nemcsak a nyerstermények fogyasz-
tását csökkentette s nemcsak e réven 
hatott hátrányosan a mezőgazdaságra, 
hanem azáltal is, hogy megdrágulván a 
hitel, az ipari termelés csakis ugy állhat 
fenn s illetve csakis ugy folytathatja 
üzemét jövedelmezöleg, ha a nyers termé-
nyek árát lehetőleg leszállítani s másrész-
ről az ipari termények árát felemelni tudj a. 

Mindezen körülmények összhatása-
képp eredményül látjuk a nyerstermé-
nyek árának csakis igy érthető esését, 
másrészről megmagyarázni tudjuk ma-
gunknak most már azt is, hogy a nyers-
termények ezen árcsökkenésével párhu-
zamosan nem csökkent az ipari termé-
nyek ára. Egy nagy tévedés volt a 
bimetálisták részéről is az a tétel, hogy az 
aranyvaluta általános árcsökkenést idéz 
elő s illetve, hogy az ily valutaválságok és 
a pénznek ily megdrágulása esetén a ter-
mények ára egyenlően csökken. A mint 
a tapasztalat igazolja, ez a valóságban 
nem igy van, mert a mig az árcsökke-
nés a nyersterményeknél feltétlenül s 
rögtönösen bekövetkezett, addig épp el-
lenkezőleg az ipari termelésnél legalább 
pillanatnyilag határozott áremelkedést ta-
pasztalhatunk. Lehet, hogy ez csak pillanat-
nyi jelenség, amennyiben a mezőgazdaság 
mint az iparnak legnagyobb fogyasztója, 
vásárló képességének a csökkenésével az 
ipar is kénytelen lesz vagy üzemét re-
dukálni, vagy pedig áruczikkei árát leszál-
lítani. Ezen árleszállításért azonban a 
rekompenzácziót megint csak a nyers 
termények árának a leszállításában fogja 
keresni. 

Mily másképp alakulna a helyzet, 
ha az ezüst, mint értékmérő a forgalomból 
ki nem küszöböltetett volna. Az aranyforrás 
ezen ideiglenes bedugulása, a mely ma 
világszerte gazdasági bonyodalmak szülője, 
megközelítőleg sem idézte volna fel a 
hitel s ennek következményeképp a gazda-
sági válságot oly mértékben, mint az 
bekövetkezett most az arany egyed-
uralma alatt. 

Az aranyforrások ideiglenes elrekesz-
tése legföljebb azt idézte volna elő. hogy 
az ezüstbányák tulajdonosai a pénz meg-
drágulását az ezüstbányászat fokozása 
révén igyekeztek volna előnyükre kihasz-
nálni. S épp az ezüstnek ezen a forga-
lomba nagyobb mértékben való bocsáj-
tása volna a biztosító szelep, a mely az 
ily gazdasági válságok elkerülését lehe-
tővé tenné s bár talán az aranyforrás 
hirtelen bedugulása pillanatnyilag elő is 
idézte volna a nyersterményárak csök-
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kenését, az ezüstnek mint egyenjogú va- < 
luta-pénznek nagyobb mérvben való forga-
lombahozatala ezen árcsökkenést ellen-
súlyozta volna söt a háború esetén be-
következettnyers termények utáni kereslet 
emelkedése azok árának az emelkedését 
is maga után vonta volna. 

Az alacsony búzaárnak az egyedüli 
okozója jelenben az aranyvaluta, a 
mely után a magyar pénzpiacz is sová-
rog és a melynek életbeléptetése a ma-
gyar pénzügyi kormánynak egyik legfőbb 
óhaját képezi, s a melytől a magyar 
pénzügyi körök az eldorádó bekövetke-
zését remélik. 

Az aranyvaluta nálunk való behoza-
talával az ehhez hasonló krízisek a je-
lenleginél még nagyobb mértékben fogják 
sújtani a magyar mezőgazdaságot és a 
jelenlegi megfigyelés és a jelenlegi ta-
pasztalat után azt hiszszük, elég oku-
lás lesz magának a pénzügyi kormány-
zatnak s elég emlékeztető lesz a magyar 
gazdaközönségnek arra, hogy az eddiginél 
határozottabban tömörüljön annak a 
nemzetközi irányzatnak a támogatására, 
a mely az ezüstnek az aranynyal való 
egyenjogúsítását és illetve a kettős valu-
tának újból való behozatalát tűzte ki 
feladatául. 

Az angol délafrikai háború az eddigi 
kilátások szerint nem egyhamar fog vé-
get érni, egy, esetleg több évig is elhu-
zódhatik s igy sajnos, kilátásaink vannak 
arra, hogy a nyers termények ára állan-
dóan a jelenlegi nivón fog maradni. Ez 
a huzamos és állandó árcsökkenés azon-
ban talán egy ujabb és határozottabb 
lökést ad annak a mozgalomnak, a mely 
az arany egyedüli uralmának megdönté-
sét czélozza. És épp már a legközelebb, 
a párisi kiállítás alkalamával megtartandó 

. nemzetközi gazdakongresszus lesz az, a 
mely a legkiválóbb alkalmul kínálkozik 
arra, hogy a bimitallizmus hivei e kon-
gresszuson, hivatkozva a legutóbbi ta-
pasztalatokra, a kettős valuta ügyét egy 
nagy lépéssel vigyék előre s illetve a már 
az 1896-ban tervezett s a bimetallizmus 
érdekében megindítani szándékúit nem-
zetközi akcziónak biztos kiindulási pon-
tot szolgáltasson. S ez első sorban ne-
künk magyar gazdáknak képezi fő fel-
adatunkat, hogy a párisi nemzetközi 
gazdakongresszuson az a magyar közvé-
lemény nyilatkozzék meg, a mely nem 
az aranyborjú imádásában és uralmában 
látja jövő boldogulását. R. Gy. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rov» tvezaíó : Kerpelj KftfóMu 

Néhány észrevétel dohányterme-
lésünk mai állapotára. 

Irta : Székács Elemér. 

Ű Ismeretes mindnyájunk előtt a dohány-
termelés két iránya, a mit legegyszerűbben 
mennyiségre, illetőleg minőségre való ter-
melésnek szoktak nevezni. 

Ha dohánytermelőinket őszintén meg-
kérdezzük, melyik iránynak hivei, ugy sajnos, 
legtöbb esetben azt nyerjük feleletül, hogy 
többet ér a sok kevésbé jó, — mint a kevés 
jobbminőségü termés, — egyszóval inkább a 
mázsának termelnek, mint a dohányt fogyasztó 
közönségnek. 

Hogy ezen termelési irány mily káros 
különösen a legutóbbi években eléggé fellen-
dült dohány-exportunkra nézve, bővebb fej-
tegetésre nem szorul. Dohány-jövedékünknek 
első sorban is jó égő, rendesen kezelt s kifo-
gástalanul válogatott dohányra volna szüksége, 
mert mentül több használható anyagot kap a 
belföldről, annál kevesebb importra szorul s 
ez esetben sokkal inkább lehetséges az, hogy 
a belföldön termelt dohányt jobban megfizesse, 
következésképpen gyártmányait olcsóbban bo-
csássa a fogyasztó közönség rendelkezésére. 

Legnagyobb hiba az, hogy az aránylag 
csekély használható dohányt a sok aljas minő-
ségű miatt nem fizetheti meg a jövedék kellő-
képen, mert a rossz dohányt is be kell váltania, 
jóllehet megesik, hogy évekig kénytelen ezt 
raktáraiban hevertetni. 

Örvendve tapasztalhatták mindama ter-
melők, kik eddig is inkább a minőség, mint a 
mennyiséget tartották szem előtt, hogy ugy a 
dohányjövedék, mint pedig a földművelési 
kormányunk a dohánytermelésnek a minőségre 
való fejlesztésére nézve dicséretre méltón 
igyekeznek a termelők érdekeit előmozdítani, 
egyrészt a magasabb dohány-osztályok árának 
a mult évben történt felemelése, másrészt a 
dohánykisérleti ügy felkarolása által. Ugyancsak 
nagy horderejű dolognak tarthatjuk a feles 
dohány-kertészeknek a tulajdonoshoz való 
viszonyainak szabályozását is, főképpen azért, 
minthogy ezen kérdést igen helyesen, első-
sorban is a dohánytermelő gazdák meghall-
gatása után, tehát gyakorlatias s remélhetőleg 
nem bürokratikus szempontból fogják elintézni. 

Mindeme kezdeményezéseket örömmel 
üdvözölhetjük, de, hogy még igen sok tenni 
való van ezen a téren, azt minden termelő 
tudja és érzi s minthogy az intéző körök nem 
zárkóznak el a termelők véleménye elől, sőt 
sok esetben ezek meghallgatása után határoz-
nak, legyen szabad jelen czikkem keretében né-
hány igen szerény eszmét felvetnem. 

Lépjünk át a gyakorlati térre! 
Hogy mily külömböző elemekből áll egy 

feles dohány kertészet személyzete, tapasztal-
hattuk. Örökös vándorlásban élő nép a feles 
kertész, ha egyik termelőnél nem üt be a ter-
més, megy a másikhoz szerencsét próbálni s 
bizony igen kevés kertész munkájában lehet 
feltétlenül megbízni. De feltételezve azt, hogy 
minden kertészünk egyenlően szorgalmas és ügyes, 
még akkor is nagy külömbséget találhatunk 
az egyes kertészek dohányának összeállításában. 

Minden kertész tulajdonképpen reásüti a 
saját énjének bélyegét a dohányára, a mit 
főképpen a válogatás- és csomózásnál van alkal-
munk tapasztalni. 

A legtöbb kertész a válogatást akként 
végzi, hogy ha megkérdezzük tőle, vaj ion a 
kezében levő dohánycsomót melyik osztályba 
számítja — nem fog határozott, feleletet ad-
hatni, hanem legtöbb esetben abban remény-
kedik, hogy az illető csomóban levő néhány 
jobb levél fogja a gyengébbeket protegálni. — 
Ez óriási hiba! Arra kell törekednünk, hogy a 
kertész ne a náluk meggyökerezett osztályokat, 
mint pl. a hagyományos „nagy jó", ,kis jó", „jó 
rongyos", „rossz rongyos" stb. tartsa szem 
előtt, hanem egyedül a jövedék által előirt 
osztályok ismérvei szerint válogasson és 
csomózzon. Részemről a kertészektől az ily 
feleletet nem szoktam elfogadni s mindig meg-
követelem, a midőn a csomózásközben a 
munkát ellenőrzöm, hogy a jövedéki osztályozás 
szerint jelöljék meg csomóikat. Ha ehhez 
kertészeinket czéltudatosan hozzászoktatjuk, 
ugy a temelő gazda az ellenőrzést sokkal 

I könnyebben gyakorolhatja, figyelmeztetheti a 

kertészt arra, hogy az illető osztályt mennyiben 
találta el, mennyiben nem, mely levelek 
osztályozandók alább s melyet kár az illető 
csomóba beletenni. 

Tapasztalataim szerint (a kerti levelekre 
czikkem nem vonatkozik) legnehezebben válo-
gatják a kertészek a szivart és a második 
osztályt, összehasonlíthatatlanul könnyebben a 
válogatottat és az elsőt. A második osztályba 
beváltott levelek összsúlya az első ésharmadik 
osztályhoz viszonyítva, rendszerint jóval keve-
sebb, mert a tényleg második osztályba való 
levelekkel többnyire a harmadik és az első 
osztályban találkozunk s igy természetes, hogy 
a beváltásnál szépen szaporodik a harmadik 
osztály s a másodikat tulajdonképpen csak a 
kertész tudatlansága folytán elrontott első 
osztály szolgáltatja. 

Ázt hiszem, ezen tapasztalatomat a leg-
több dohánytermelő gazda megerősíti s bár 
tagadhatatlan, hogy egy intelligens termelő 
ezen hibán is sokat segithet, ha folytonos éber 
figyelemmel kiséri a csomózást, de még többet 
segíthetne a jövedék, ha lehetővé volna téve 
az, hogy szakképzett közegei a termelőkkel s 
kertészeikkel a legfontosabb dohánymunkák 
idején közvetetlenül is érintkezhetnének. 

Főfontosságot tulajdonítanék ennek a 
dohánycsomózás idejében, ha ugyanis a dohány-
minta-csomókat a beváltó hivatalok az egyes 
termelőknél helyben állítanák össze, nem pedig 
a termelők által előzetesen összeállított min-
tákból készítenék mintáikat az egyes beváltó 
hivatalok. 

Az eddigi usus szerint a dohányminta-
csomókat az egyes jobb termelőktől kérték be 
az illető beváltó hivatalok s az ezekből szorgos 
válogatás után összeállított mintákat a kerületi 
felügyelő felülbírálása után küldték fel a köz-
ponti igazgatósághoz. Ezen felülbírálási eljárás-
hoz az érdeklődő termelők minden alkalommal 
meghivatnak, de a ki közülünk eme minden-
esetre igen fontos munkánál már résztvett, 
bizonyára tapasztalhatta a termelők végtelen 
csekély érdeklődését, jóllehet, hogy azok ilyen-
kor szerezhetnének legtisztább fogalmakat a 
jövedék által támasztott kívánalmak felől s 
nem végződnék a dohányátadás oly sok eset-
ben a termelők s kertészeik nagy csalódá-
sával. 

A dohány, csakúgy, mint más élvezeti 
czikk nagy mértékben van az uralkodó divat-
nak alávetve s igy természetes is, hogy 
esetleg évről-évre más kívánalmai lehetnek a 
jövedéknek a dohánynyal s főképp ennek össze-
állításával szemben s igy nyilvánvaló, hogy a 
midőn a gazda a jövedék részére termel, első-
rendű fontossággal bir reá nézve az, hogy körül-
ményesen ismerje a jövedék igényeit. 

Kérdem tehát, hogy ugy a termelők, mint 
a jövedék szempontjából nem-e az volna a 
leghelyesebb eljárás, ha a mintacsomók össze-
állítását a jövedéki hivatalnokok a simítási 
munkák teljes beállta előtt az egyes termelők-
nél végeznék, a mikor mind a termelők, mind 
pedig az összes kertészek jelen lehetnének és 
okulhatnának s bizonyára a jövedék is sokkal 
hitelesebb informácziót szerezhetne magának a 
termés felől ekként, mint a termeli? össze-
állította mintacsomókból. 

Bizonyára könnyebb eljárás, ha a beváltó 
hivatalnokok utazzák be az illető körzetet, 
mintha a termelők és kertészeik csődülnének 
be a beváltó hivatalhoz a mintacsomók felül-
bírálása alkalmával. Ez teljesen keresztül-
vihetetlen dolog volna s kívánt didaktikus 
szempontból sem volna hatása. 

A gyakorlatban ugy gondolnám keresztül-
vihetőnek ezen eljárást, hogy a beváltó tisztek 
a nagytermelőket egyenkint keresnék fel, a hol 
pedig sok kistermelő van, ugy egyik-másikhoz 
hívnák össze az illetőket. 

Én hiszem, hogy ezen eljárás által elér-
hetnők azt, hogy minden termelő és minden 
kertész idejekorán meggyőződhetnék arról, 
hogyan! kell termését helyesen összeállítani, 
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PAUCKSCH, BUDAPEST, József-kSrut 25. 
H . P A I C M S C H részvénytársaság 

' fióktelepe. 
Törzsgyárunk L A N D S B E R G a|W. 

gépgyár, vasöntöde, gözk&zin-gyár és rézmüves-mühely —, — mmm. M á m ^ -
, . „ . * - I S I I * ^ ^ ^ ^ rendezett be a 

gSgT 83 é r é s f enná l lása éta j i i l l l l f f ^ ^ i i l l J O p * 
»»iint legkiválóbb különlegességét ZZ^0^^^ legüjabb rendszer szerint. 
>gjobban jövedel- J*^^00^ 60 éT óta körülbelül 1800 telepet 4111-
aaező ^mS? — t o t t n n k fel. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszilnomltók, 
keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k számára, átvesszük régi szesz-

gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket i ' 
jutányosabban szállítunk. 

t Paucbsch, Budapest, Jézsef-körut 25. « kérjük. 
( < ^ . ; l i - l e lcp : K 6 b a n y a . ) 

The Johnston Harve&tBr Co 
amerikai avatógépgyár BÜTA¥!A !.»¥. Amsi-ika. 

Ajánlja az egész világon legjobb hírnévnek örvendő utolérhetetlen 

f ű k a s z á l ó i t , 
m a r o k r a k ó a r a t ó g é p e i t , 

k é v e k ö t ő a r a t ó g é p e i t és 
e g é s z a c z é l g y ű j t ő i t 

a legtökéletesebb kivitelben, olcsó árban tel jes szavatosság mellett. 
Ábrás ár jegyzékkel és felvilágositással ingyen és bérmentve szolgál 

B á c h e r R u d o l f 
é s 

Hellchar Ferencz 
gépgyárosok, mint 

magyarországi vezérképviselöink 
BUDAPEST, 

VI., Nagymező-utcza 68. szám. 

H i r d e t é s . 
A 4. hadtest-parancsnokság területén fekvő cs. és kir. 

közös hadseregbeli csapatok és intézetek 1900/1901. évi széna, 
alomszialma, ágyszalma, kemény tűzifa és kőszén szükségle-
teinek biztosítása végett, 

1900. évi julius 3-án a katonai élelmezési raktárnál Budapesten 
1900. évi julius 5-én Kecskeméten \ 
19Ö0. évi julius 7-én Szolnokon ( ... , . . . ,, 
1900. évi julius 10-én Zomborban a z l l l e t ó v a r 0 S 1 tanácsnál 
1900. évi julius 12-én Szabadkán ) 
mindenkor 10 órakor délelőtt, irásleli lepecsételt boríték alatt 
benyújtandó ajánlatok uiján, nyilvános tárgya'ások fognak 
tartatni. 

A részletesebb feltételek az 1900. évi junius hó 20-án 
lapunkban teljes szövegében megjelent „1930. számú hirdet-
mény "-ben, továbbá a cs. és kir. 4. hadbiztosságánál, a buda-
pesti és székesfehérvári cs. és kir. katonai élelmezési raktár-
nál, Kecskeméten a 13. huszárezred parancsnokságánál megte-
kinthető ltíOO. évi junius hó 2-án kelt szállítási feltételek fü-
zetében foglaltatnak. 

Budapesten, 1900. évi-junius hó 2-án. 

A cs. és kir. katonai élelmezési raktártól 
5 Budapesten. 

(Utánnyomás 

189T. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első díj: állami arany énn. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: naev üzemía^a^v érem 

1698. Hódmezővásárhelyi vetőgépversenY első dij; Z r ff 7 

lsqq vetőSépverseny első dij : arany érem. 
_1899._Szegedi_kiálhtás első dij: legnagyobb elismerés. l á i r i o r n i rk első díj: legnagyobb elismerés. 
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igen sok keserűségnek eleje vétetnék s azon 
csekély költség, amivel ezen rendszer életbe-
léptetése a jövedéket terhelné, busásan meg-
térülne abban, hogy a beváltó hivatalok egyen-
letesebb dohányt nyervén, annak raktári keze-
lése is csekélyebb költséggel volna eszközöl-
hető. 

Szabadjon ezen eljárás népszerűvé tétele 
érdekében még megjegyeznem azt, hogy bár-
mily fegyelem is legyen egy dohánykertészet-
ben, a termelők útmutatásait soha sem fogják 
a kertészek oly bizalommal fogadni, mintha a 
beváltó tisztek szájából hallanák az utmutatást, 
a kiknek bírálatától függ tulajdonképpen egész 
évi munkájok eredménye. 

A szivarfogyasztásnak az utóbbi években 
tapasztalt fellendülésével elsőrendű fontosság-
gal bir a jövedékre nézve, hogy az olcsóbb 
szivarok borítékát lehetőleg belföldi levelekből 
lehessen előállítani. De mit tapasztalunk? — 
azt, hogy még a legolcsóbb szivarfajta boríték-
jára sem elegendő a belföldön előállított szivar-
levél s maga a szivarlevél-osztály a legtöbb 
termelőnél csak egy ismeretlen „pium desi-
derium" marad. Ennek okát főképpen abban 
kereshetjük, hogy a legtöbb termelő nem 
tudja, mily levelek minősíthetők szivarnak s az 
átadásnál, jóllehet ilynemű anyagja van is, ezt 
a válogatott között találjuk fel keverten cso-
mózva s nem is illetheti a beváltó hivatalokat 
felelősség, a midőn az ily kevert dohányt 
válogatottnak váltja be, mert nincs a raktári 
kezelésnél megadva a mód arra, hogy minden 
egyes csomót kibontván, ebből az értékesebb 
anyagot levelenként különítsék el. Igen sok 
termelő készakarva nem válogattatja ki a 
szivarlevelet, mert a válogatottat igyekezik 
szaporítani s a jobb anyaggal a csekélyebben 
segíteni, valamint nem akarja pirulással látni 
azt, hogy az esetleg hibás szempontokból áltála 
szivarnak minősített s nagy munkával kiválo-
gatott dohányt miként osztályozzák le a válo-
gatott közé.^A kezelésem alatti dohánykertészet-
ben huszonkét feles kertészszel dolgozom, kik-
nek legnagyobb része 10—20 év óta áll szol-
gálatban, a dohány minden munkáját jól értik, 
mégis tapasztalásból tudom, mily nehéz dolog 
velők a szivarleveleket helyesen jkiválogattatni, 
jóllehet, hogy a megkívántató anyag jelen van. 

Ezért ázt hiszem, hogy elsősorban is 
saját hasmát látná a jövedék, ha a szivarlevél-
osztályt az eddigi árnál is jelentékenyen 
magasabbal honorálná, igy könnyebben elér-
hetné azt, hogy nem kellene oly sok külföldi 
boritéklevelet importálni, mert hisz tulajdonképp 
a szivarboritéktól egyenletes szin, finomság és 
jó égésnél egyebet nem követelnek, annak 
a szivar jellegére különösebb befolyása nincs, 
ennek lelke a szivarbél, a boríték csak öltözet, 
mely mentül indifferensebb izü, annál tökéle-
tesebb. Minthogy pedig meg vagyunk győződve 
arról, hogy a belföldi szivarlevólek még a jobb 
gyártmányoknál is pótolhatnák a drága pénzen 
beszerzett külföldi anyagot, kötelessége a jöve-
déknek a már megkezdett uton tovább haladni, 
még pedig gyorsított lépésben, mert a tavaly 
életbe léptetett dohány-árszabály mellett bizton 
állithatom, hogy csakis azon termelők nyertek, 
kik már eddig is főképen minőségre töreked-
tek, a kik mennyiségre dolgoztak, azok veszi-
teítek, de nem annyit, hogy érdemes volna 
nekik teljesen a másik irányra átmenni. 

Épp ezen oknál fogva a szivarlevél árá-
nak emelésén kivül radikális kúrára van szük-
ség, ugy a belföldi fogyasztás, mind pedig 
exportunk érdekében revízióra szorulnak az 
eddigi termelési engedélyek. Dohányt csakis az 
termeljen, kinek a megfelelő jó talaj rendel-
kezésre áll, fődolog a jó produktum, a régi 
hagyományokat respektálni nem szabad. 

Örvendetesen tapasztalhattuk, hogy a mult 
évben csakis a megfelelő talajjal bíró kiválóbb 
minőségű dohányt előállító termelők részesültek a 
területszaporitás kedvezményében, részemről 
azonban hiszem, hogynem'Yiadunk vissza dohány-
minőségünk emelése érdekében bizonyos kény-

szer-rendszabályok behozatalától sem. Ily rend-
szabálynak tartanám például körzetenkint és 
fajtánkint megállapítani egy bizonyos mázsán-
kinti átlag minimum árat, a melyet ha egyik-
másik termelő pl. öt évi átlaga nem érné el, 
az illetők a dohány-termelésből kizárhatók lenné-
nek. (Jégverés és más elemi károktól sújtott 
évek termése természetesen nem vétetnek ala-
pul.) Ilynemű rendszabálynak visszaható ereje 
nem lévén, nagyban fokozná a dohánytermelők 
nemes versenyét. 

Még néhány szót! 
A simitatlan dohánynyal való kisérletezés 

szintén örvendetesen halad s minthogy be-
bizonyított dolog, hogy az anyag kiképzésére 
nézve a simítási eljárás sokkal kedvezőtlenebb, 
kívánatos volna, hogy ezen eljárás mielőbb 
általánosittatnék. De ez igen sok akadályba 
ütközik még. 

Első sorban termelőink és kertészeink 
megbízhatatlanságán múlik, hogy a simításhoz 
ragaszkodnunk kell, mert a simított dohány 
megbirálása az átadásnál könnyebb a simitat-
lan dohányénál, a hol a ránczok sok hibát 
takarhatnak el. Ezen is egyedül ugy hinném 
segíthetni, ha a jövedéki hivatalnokok nemcsak 
a beváltáskor érintkeznének a termelőkkel, ha-
nem éber figyelemmel kísérnék egész éven 
keresztül a termelő törekvéseit s a hasznos 
újításokat a helyszínén tartandó uímutatások 
által igyekeznének megkedveltetni és azok 
gyakorlati fogásait betanítani. 

Ha a dohány simitatlan állapotban való 
kezelhetésére nézve az összes faktorok, első-
sorban pedig a termelők megbízhatósága, jelen 
lesznek, ugy ezzel karöltve el jön azon idő, 
a midőn fölöslegessé válik a dohánynak a jöve-
dék részéről folytatott költséges raktári kezelése 
s a dohány kierjesztése és az anyag teljes 
kiképzése is a termelő intelligencziájára 
vár. Bármily rettenetesen hangzik ez első szóra, 
mégis hiszem, hogy a jobb termelők ezen el-
járás által sem veszítenének, mert ezáltal 
nyittatnék leginkább tér annak, hogy a szak-
képzett termelők fáradozásaik gyümölcseit a 
természetesen még magasabbra emelhető dohány-
árakban lelnék meg. 

Igaz, hogy a kistermelők jó részét 
elsöpörné ezen eljárás, de ott, hol a magyar 
dohánytermelés emelése és fejlesztéséről van 
szó, a kevésbbé képzelt termelő-osztály czél-
talan dédelgetését programmba venni nem 
szabad. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Kovácsy Béla. 

Formalizmus. 
Irta: Monostori Károly. 

II. 

Ki tagadná, hogy nagyon fülbemászó, be-
hízelgő jelszavak ezek s ki merné mondani, 
hogy léteznek az állatprodukálást üzletnek 
tartó tenyésztők, akiknek főczéljuk nem az, 
hogy állataik kellőleg jövedelmezzenek. 

Mi magyarok is benne vagyunk a „külem-
hajhászásban", de a téteményképességre is 
adunk eleget, érdemes hát közelebbről is meg-
vizsgálnunk, vájjon miképpen állnak voltaképpen 
ezek a dolgok, vájjon kell-e s általában lehet-
séges-e Poti tanár követőivé szegődnünk. 

A forina-keresés, a formákból való bírá-
lás Németországban valószínűleg tultengésben 
van; abban van mindenütt ott is a külföldön, 
ahol pl. több hasznú szarvasmarhának a 
produkálása előtérbe nyomult. 

A külemhajhászásban benne vágyunk mi 
is, de csak mérsékelt fokig és a tétemény 
képességre — bár nem valami magas fokban 
— mi is építünk a telivér lótenyésztésben, a 
származásra, a vér intelligencziájára össze-
hasonlithatlanul még többet is adván, mint a 
külemre. 

Egyet mindenek előtt elvitázhatlannak 
tartok, t. i. azt, hogy aki a formákkal való 
teljes szakítást ajánlja, az semmiféle tenyész-
tőnek se igazi jó barátja, de az is ellensége, 
aki pusztán az állati téteményképességre való 
építést ajánlja. 

Mert hiszen nem üres frázis az, hogy 
fortes creantur fortibus, az se frázis, hogy 
nem szül gyáva nyulat Nubia párducza, sem 
az, hogy : handsome is, what handsome does; 
de azért a belső tulajdonoknak rendszerint egy 
ahhoz czélszerüen megalakult külső felel meg 
s illetőleg egy bizonyos külső formálódás, bi-
zonyos belső tulajdonokkal rendszerint együtt 
jár; a tenyész- vagy más haszonállat megvá-
lasztásánál tehát akár az egyiket, akár a má-
sikat végképpen mellőzni, oktondiság volna. 
Indokolt lehet egyikre vagy másikra fektetni 
nagyobb súlyt, az esetek, körülmények külön-
féleségéhez képest, de végleg szakítani akár 
az egyikkel, akár a másikkal gazdaságilag in-
dokolt sohase lehet. 

Avagy hát lehet-e indokolt pl. a telivérió 
tenyésztésében (az egész tenyésztésre és nem 
egyes individuumokra való tekintettel), pusztán 
a vér intelligencziájára s a versenyen felmu-
tatott sikerekre építeni, mikor tudjuk, hogy 
ezek a sikerek mennyi mindenféle körül-
ményektől függnek s mikor meg kellett hosszú 
időkön keresztül győződnünk a felől, hogy 
magához a training kiállásahoz már nem 
elégséges az egészséges belső konstituczió, 
ahhoz ellenállásra képes, alkalmasan megkon-
struált külső formálódás is szükséges. Hiszen 
nem egy, hanem számos a példa, hogy hová-
vezet az egyoldalúság erőszakolása, akármelyik 
állat tenyésztésében is. Legnagyobb finomságú 
gyapjút akarsz, tekintet nélkül minden egyébre: 
megbánod a szervezet elgyengülésében s a hul-
latagságban ; horrendjmennyiségü és az extrem-
ben járó minőségű tejet akarsz: megsiratod a 
szervezet elbetegedésében, ivarzási és szülési 
kálamitásokban s igy tovább. 

Hát ime épits, ha kedved tartja a 
külemre vagy csak a téteményképességre — 
muló eredményeket igy is felmutathatsz; de a 
miként a létért való küzdelemben az az állatt állta 
meg legjobban a helyét mindig, a mely ugy belső, 
mint külső tulajdonaiban az adott viszonyok 
közé legjobban beillett, azonképpen a tenyésztett 
állatok is, tartós hasznot hajtó állapotban csak 
ugy állhatják meg helyüket, ha hasznosítási 
formájukhoz képest, ugy külsőleg, mint belső-
leg a legczélszerübben vannak felszerejve. S 
ez a legczélszerübb felszerelés mindég az volt, 
és mindig az marad, hogy az egyik a másik-
nak végleges megrontójává el nem hatalmasul. 

Ha tehát a formalismus Németországban 
csakugyan tultengésben van, Pott dr. elisme-
résre kötelezte nemzetét maga iránt avval, 
hogy figyelmeztető szavát felemelte. De mint 
többeknek nekem is az a meggyőződésem, 
hogy még se olyan fekete ott se ez az ördög, 
amilyennek Pott tanár festi. Hiszen éppen 
Németországban a téteményképességre is nagy 
súlyt fektetnek a külső méregetése és érték-
számozása mellett, mit mutat az is, hogy 
nemcsak hizott áru, hanem tejelő- és igás 
versenyeket is rendeznek; azután hogy — eddig 
legalább — az a mériczélés, pointirozás csak 
előnyöknek vált megteremtőjévé, az meglátszik a 
legerősebben méricselő Baden marhaállományán, 
az ottani legkisebb parasztnak is a jó módján s 
azon körülményen, hogy miként a nemkülönben 
méricselő Svájczban, az ilyen formalizmus-
ban tenyésztett marhák keresletét kielégíteni 
már nem birják. 

De aztán én magam is kíváncsi vagyok, 
mint többen mások, hogy miként véli czél-
szerüen, hasznosan keresztülvihetőnek Pott 
tanár a téteményképesség alapján való bírá-
lást, pl. kiállításokon? 

Először is miből akar ítélni pl. arra, hogy 
valamely fajtába tartozó individiummal van-e 
dolga vagy nem, ha nem a külemből ? Vagy 
össze akarja vetni pl. a missbachi marhát a 
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svájezi simmenthalival, vagy éppen a pinz-
gauival? Vagy miből, ha nem a külemből 
akar Ítélni, pl. egy kan bika jellegére, mi-
kor tudjuk, hogy ez a fontos tulajdon-
nem pusztán abban mutogatja magát, hogy az 
állatnak hím ivarszervei vannak, hanem 
egyéb külső jelekben is. Hogy akar következ-
tetni, pl. egy fiatal bika hágó- és termékenyitő 
képességére, mikor az a bika még nem hágott 
s méginkább hogyan, miképpen akar Ítélni e 
bika tenyészértékéről, mikor ivadéka még 
nines s ha lesz, hát egy-két év múlva lesz. 
És hát miből itéli meg most már majdan a 
3-ik, 4-ik évben, hogy az az ivadék tenyész-
tési szempontból téteményeiben elsőrendű, vagy 
utolsó, mikor annak az ivadéknak ha üsző-
borja még nines, tejet még nem ad, ha hím, 
ugy ivadék tőle ugyancsak nem látható még? 
Hát az öt év lefolytával akarja azt az 5 év 
előtt vizsgált bikát, téteményképessége alapján 
díjazni, tenyésztési értéke felől bírálatot mon-
dani, akkor, mikor már a mészáros kése alatt 
el van vérezve ? 

íme, ha akar, ha nem, ama bizonyos 
szelídebb -formalizmus karjaiba kell vesse ma-
gát Pott tanár is, ha ilyen esetekben egyátalán 
bírálni akar. 

De aztán, hogy az a kiállított állat a 
takarmányt a leghasznosabban, vagy legnagyobb 
kárral forgatta-e meg magában, hogy tehát 
téteményképességben mennyiben múlja felül 
a másik, harmadik állatot, azt a kiállító mon-
dásából, írásos bejelentéséből akarja megítélni ? 
Ugy látszik nem, mert állami ellenőrző-bizott-
ságokat óhajt kreáltatni, amelyek ott legyenek 
mindég az etető nyomában. És ha ez kivihető 
is, hova lesz a téteményképesség alapján 
bíráló, ha az egyik kiállító azt mondja, sőt 
írásban ki is mutatja, hogy neki, mindent 
összevéve, az előállított produktum (mondjuk 
tej) félannyi pénzébe van, mint a mennyit 
érte kap, tehát az állatja 50 perczentet hoz, 
oly kitűnően értékesiti a takarmányt! Egy 
másik kiállító pedig bevallja őszintén, hogy 
alig képes 6 perczent hasznot kisajtolni. 
A szorongatott bíráló az előbbinek itéli 
a dijat s az a markába nevet; mert ha 
nem önkényesen szállította volna alá a fel-
etetett takarmány előállítási árát s nem az 
őescse, vejje állította volna ki az irást, hogy 
a tej literjét oly magas áron veszi; s ha vi-
szont a másik kiállítónál csakugyan a takar-
mányárak oly magasak s a tejárak oly ala-
csonyak, a dijazás másként üthetett ki. 

Vagy a téteményképesség alapján hogyan 
volna Pott tanár pl. a többhasznu állattal, a 
milyen mindjárt a simmenthali? Fejetné, 
igába járatná, felhizlalná és le is vágatná, 
hogy „Leistung"-ja felől képet alkothasson? 

Egy törzskönyvezett, szakértelmesen ve-
zetett tenyészetben, generácziók sora után 
nem nehéz a tenyésztőnek a téteményképes-
séget egész mélyrehatóan méltatni, a külső 
formákat figyelmen kívül nem hagyva, de apa-
állatszemléknél, dijjazással egybekötött kiállí-
tásokon, állatvásárokon felettén nehéz, azt a 
különben rendkívül fontos Leistung-ot alapul 
venni; azért — bár a külemhajhászást, a túl-
hajtott formalizmust magam is elitélem — 
saját állattenyésztésünkben szükségét látom az 
észszerű lormalizmus térhódításának, szigorú 
fentarlásával annak, hogy a gazdasági ered-
mény a legfőbb dolog, mit elérni és megtar-
tani tartósan csak ugy lehet, ha a tétemény-
képesség is egész súlyával beledobatik az 
állattenyésztés serpenyőjébe. 

A magyar mezőgazdasági szak-
oktatás és a kisérletügy párisi 

kiállítása. 
III. 

A debreczeni dohánytermelési kísérleti 
állomás kiállítási csoportjának legszebb és leg-

értékesebb részét azon szekrény képezi, mely-
nek 18 képe külön-külön kerettel ellátva 
Magyarország különböző dohányféleségeit- tün-
teti fel legnagyobb részben finom kivitelű olaj-
festményekben, s kisebb részben az eredeti 
dohányt. E szekrény a dohánytermelési kísérleti 
állomás kísérleti és botanikus kertjét, a dohány-
pajtákat, száritókat stb. ábrázoló 12 érdekes 
fényképfelvétellel van körülvéve. Jobbról és 
bslról a szekrénytől Magyarországban termesz-
tett első rendű „Ghiubek" török dohány és 
finom világos görög dohány fajtája van eredeti 
levelekben és felvágva feltüntetve. Hiszszük és 
előre is biztosnak mondhatjuk, hogy ezen leg-
fiatalabb korában levő kísérleti állomás azon 
kitűnő vezetés alatt, melyben jelenleg van, 
hazánknak még sok hasznot fog tenni, s fel-
virágzásra fogja hozni az utóbbi években kissé 
megcsappant dohánytermelést. 

A m. kir. orsz. chémiai intézet és a vegy-
kísérleti állomások kiállítása az előbbivel 
szemben foglal- helyet a modernebb, a képzett 
gazdaközönséget nagyon is érdeklő s a takar-
mány anyagok összetételét (szénhydrátok, 
protein, zsír, nyers rozs, hamu és víz) %-okban 
kimutató két forgó album továbbá a magyar 
dohánylevelek hamuösszetételét feltüntető két 
grafion képviselnek nagy értéket s tesznek pon-
tos munkáról tanúságot. 

Értékessé teszik e kiállítást azon mű-
szerek, melyek feltalálói leginkább az orsz. 
chémiai intézet alkalmazottai. Igv pl. Lieber-
mann és Pette szerkesztettek egy önműködő 
csapadékmosó készüléket, Kiticsán Zs. szerkesz-
tett egy készüléket a must- és borminták 
erjesztésére; egy elmés készülék továbbá 
dr. Liebermann találmánya a szénkéneg vizsgá-
latára vashordókban, s. i. t. Meg kell még 
említenünk és számot kell adnunk egy érdekes 
ős tudományos becscsel biró növényélettani-
chémiai vizsgálatát feltüntető grafikonról, t. i. 
a szőlőlevél fiziologiai működését tárgyaló 
chémiai vizsgálatról s végre egy a különböző 
borélesztők által okozott erjedés menetét 
ábrázoló táblázatról. 

A budapesti m. kir. magvizsgáló állomás 
nyolcz fényképfelvételt készített a kereskedésbe 
bocsátott az ankamentes takarmánymagvak 
(leginkább lóhere és luczerna) plombozásáról. 
A:Í ólomzárolás menete az első mozzanattól, 
a mint a kereskedő az ólomzárolandó magot 
varratlan zsákokban szabályszerűen elhelyezve 
átadja megvizsgálás és ólomzárolás végett az 
állomás alkalmazottainak, egészen az utolsó 
mozzanatig, az ólomzárolás befejeztéig élethűen 
van ábrázolva. 65 ízléses alakú üvegben van-
nak elhelyezve a különböző hamisított magvak, 
továbbá liszt,- korpa,- olajpogácsafélék stb. 
Be van itt mutatva egy igazán elsőrangú mo-
dern magvizsgáló állomás műszereinek legna-
gyobb része a legfinomabb analytikai mérlegtől 
a legutolsó, csiráztatásra használt itatós papiro-
sig. A mi a kiállítást külső csin tekintetében is 
nagyon emeli, azok azon kis fémkeretes felira-
tos táblázatok, melyek minden egyes műszer 
mellett foglalnak helyet. Mint értékes gyűjte-
ményt figyelemre kell méltatnunk a különböző 
arankamag feleségek gyűjteményét. Az egész 
állomás belvilágára fényt vetnek még azon 
fényképek, melyek az állomás épületeit és belső 
berendezéseit tárják elénk. Egyáltalában azt 
mondhatjuk ezen kiállításról, hogy csinosság 
és Ízléses elrendezés, de a mezőgazdaságra 
való fontosság tekintetében s egyike lesz a 
kisérletügyi csoport legérdekesebb pontjának. 

Végezetül hátra van még szólnunk a 
földmivelésügyi minisztérium mezőgazdasági 
statisztikai osztályáról, melynek minden egyes 
táblázata egy egész tanulmányt képez. Igen 
szép kivitelben, könnyen érthetően, világosan 
vannak feltüntetve a takarmány- és kereske-
delmi növények, a burgonya és hüvelyes vete-
mények forgalma és termése hazánkban, egyes 
termények értékátlagai, a mezőgazdasági mun-
kások évi keresete vármegyék szerint csopor-
tosítva, Magyarország haszonállatállománya, 

összes területe mivelési ágak szerint, területi 
megosztása hektárokban, stb. 

Szorosan véve nem tartozik ugyan a 
mezőgazdasági szakoktatás keretébe, de mivel 
azzal rokoni összefüggésben van és a próba-
kiállításon is képviselve volt, megemlítést 
érdemel a m. kir. állatorvosi főiskola kiállítása 
is. Egy egész külön kis osztályt képez ez egy 
magában. Közepét egy nagy szekrény foglalja 
el, melyben a mindig győztes hires Kincsem 
csontváza ragadja meg figyelmünket. A csont-
váz pontos méretekkel van ellátva (mellkas-
átmérője a bordák és álbordáknál, felkar-, 
szárcsont méretei, stb.), Kincsem csontváza előtt 
Dr. Nádasday tanár gyönyörű szép praepara-
tumai láthatjuk. Ezek közöt legsikerültebbek 
egy vese, sziv, pata és tüdő korróziós véredény 
praeparatuma, igén szépek a fáradtságos mun-
kával előállított fülcsont készítmények, a melyek-
nél még a legkisebb csontok is ragyogó tiszta-
ságban teljes épségben szemlélhetők meg. A 
szekrényt első részét még más izompraepara-
tumok is foglalják el. 

A falat a magyar szarvasmarha fajta 
különböző szarvállásu koponyái díszítik, 
ugyanott találjuk azután még grafikailag 
összeállított táblázatokban a hazánkban 
végzett védőojtásokat lépfene és sertésvész 
ellen, a fertőző betegségek okozta vesztesége-
ket a száj- és körömfájás elterjedését 1886— 
1898-ig, a betegforgalmat az állatorvosi főis-
kolán, a hallgatók létszámát, az állatorvosok 
létszámát és az állategészségügyi intézménye-
ket feltüntető táblázatokat, lelejtési, vérkerin-
gési (érverési) görbéket, a főiskola összes 
épületeit feltüntető festményt, azonkívül dr. 
Preisz tanár készítette mikrophatographiákat a 
fontosabb pathogón baktériumokról. Érdekes, s 
a laikusok figyelmét is magukra terelik a ki-
tömött galambok és a praeparált béka. A 
galambok közül az egyik tetanus (derme) bak-
térium által okozott halált mutatja a jellegzetes 
megmerevedési stádiumban, a másik a pilocar-
pinnal való mérgezés (subcután modern oltás) 
jellegzetes megbetegedését, mindjárt mellette 
egy kitömött béka fekszik azon állásban, mint 
az a nikotinnal való megmérgezés után elhul-
lott. Ezek felett igazán művésziesen készített 
akvarel festményekben vannak még ugyanezen 
mérgezési tünetek közölt elhullott állatok élethű 
képei, továbbá egy. kakasfej feketedő taréjjal, 
demonstrálására azon jellegzetes tünetnek, 
mely a czukoroldatnak subcután módon tör-
tént befecskendezése folytán jött létre. 

Az előbb emiitett szekrény hátulsó fa-
lára készített állványon a dr. Bátz tanár fáltal 
bemutatott: háziállatok élősködői és az 
u j vagy kevéssé ismert élősködők, továbbá 
a sebészeti osztály által kiállított igen 
szép szemprepratumok foglalják el. Dí-
szére válik e kiállításnak még Schwenszky 
tanár négy táblája, melyek közül kettőg a lo-
vak kóros patái számára használatban levő, 
kettő pedig egészséges lovak számára hasz-
nált patkók gyűjteményével van igen csinosan 
díszítve, továbbá Schwenszky találmánya a 
helyes láb- és pataállást mutató készülék, 
melylyel a külföld figyelmét is magára vonta 
már. Az asztalokon vannak elhelyezve a ché-
miai műszerek, a mesterséges légzést előidéző 
készülék, továbbá kis üvegszekrényekben egy 
lóvásártér és sertésólak mintázatai is. 

Az állatorvosi főiskola ezen kiállítása 
igen szépen sikerült, nagy gonddal és fárad-
sággal készített preparatumaival mindenesetre 
magára fogja vonni a közönség figyelmét. 

Ezekben tartottuk kötelességünknek beszá-
molni a földmivelésügyi miniszter rendelete 
folytán a párisi kiállításra készült tárgyakból 
rendezett mezőgazdasági szakoktatási és kisérlet-
ügyi ideiglenes kiállításról. 

. A látottak és tapasztaltak után ítélve szép 
sikert jósolhatunk a párisi kiállítás magyar 
csoportjának. Elismeréssel kell konstatálnunk, 
hogy a minisztérium a kísérletezés ügyére mind 
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nagyobb gondot fordít s ezáltal a mag ar 
gazda törekvéseit a jobb gazdálkodás terén 
nagymértékben előmozdítja. 

Legyen ez egy buzdító szó a magyar 
mezőgazdához, hogy több bizalommal for-
duljon a csakis az ő érdekeit szolgáló kísérleti 
állomásokhoz, a melyek élén elsőrendű szakte-
kintélyü férfiak állanak. K. A. 

Selyemtenyésztés Magyar-
országon. 

A szegszárdi országos m. k. selyemtenyész-
tési felügyelőség részt vett f. évi szeptember-
ben a szegedi országos mezőgazdasági kiállí-
táson. Ennek főczélja az volt, hogy a selyem-
tenyésztés ügyét itt az Alföldön ugy a nagy-
közönseggel, mint különösen a birtokososz'ály-
lyal megismertessük. 

A selyemtenyésztés életrevalóságát nálunk 
mi sem bizonyítja meggyőzőbben, minthogy 
köznépünk felismervén annak hasznos voltát, 
megkedvelte a selyemtenyésztést. Ennek kell 
tulajdonitanunk, hogy 1880. évtől kezdve a 
selyemtenvésztők száma 100,000-re szaporodott 
és 1880.. évtől 1899. év végéig 20 millió forint 
értékű selymet termeltünk, annak daczára, 
hogy soha még ilyen alacsony selyemárak 
nem voltak, mint különösen ez utóbbi 
időben. 

De a köznép is, mely 1879. előtt alig 
foglalkozott selyemtermeléssel, ugy hogy ezt 
akkor valósággal újból kellett megteremtenünk, 
józanul belátta, hogy a selyemtenyésztés a 
legcsekélyebb tőkebefektetés nélkül a termelő-
nek rövid 5—6 heti fáradsága után szépen 
jövedelmez. És ezt a munkát a család kevésbbé 
munkaképes tagjai, mint a nők, a gyermekek 
és az aggok is elvégezhetik. A selyemből való 
jövedelem ezenfelül oly időben esedékes, 
midőn a föld népe az aratás előtt áll 
és erre a szép pénzre leginkább rá van 
szorulva. 

De a köznép előszeretete mellett bizto-
sítja selyemtenyésztésünk tovább fejlődését 
még az a körülmény is, hogy a magyar selyem 
határozottan a világtermelés legjobb selymei 
közé tartoz:k. Ez már általános tapasztalat. 
A magyar selyemnek biztos piacza van, hol a 
legjobb árak mellett kel el. 

Hanem van a selyemtenyésztés tovább-
fejlődésének egy igen életbevágó alapfelté-
tele. Mondhatni a selyemtenyésztés létkérdése 
ettől függ. Ezt már alapfeltétel gyanánt jelölte 
meg gróf Széchenyi István, kinek ismeretes 
ama bölcs mondása: „Legyen csak elég szecler-
falevél s a többi bizonyára el nem marad" 
Vagyis a selyemtenyésztés sorsa attól függ, 
hogy van-e bőséges szederfalevél. Ha ez nincs, 
akkor selyemhernyóink éhen halnak, elvesznek, 
a rosszul tápláltak rossz selymet adnak. Míg 
ellenben ha elég szederfaáll rendelkezésünkre, 
a legszebb termelési eredméify önmagától 
jön meg. 

Azt lehet mondani, hogy a selymet jó-
formán csak a szederfákról kell leszedni. Ahol 
elegendő szederfa van, ott már készen van a 
selye ntermelés. Erre nézve elég csak néhány 
példát felhoznunk a sok közül. 

Igy 1893. évben márczius hóban gróf 
Esterházy Mihály szives volt Pozsonymegyé-
ben, felső-szempczi uradalmában nagyobb 
számban található régi szederfáit selyemtenyész-
tési czélokra felajánlani. 

Az országos selyemtenyésztési felügyelő-
ség tehát kiküldött Szempczre egy egyszerű, a 
selyemtenyésztésben már gyakorolt munkás-
asszonyt, hogy ez az ottani lakosságot a 
selyemtenyésztésre megtanítsa. És ime hat hét 
múlva a szempczi lakosság, mely előtt a selyem-
bogár azelőtt teljesen ismeretlen volt, már az 
első évben 520 kiló selyemgubót termelt ős 

ezután 625 frtot keresett ; 1893-tól bezárólag 
1899-ig pedig a szempczi .lakosság összesen 
6112 forint keresethez jutott a selyemtenyész-
tés révén. 

Ugyanígy 1894. év tavaszán özv. herczeg 
Odescalchi Gyuláné volt kegyes Borsód vár-
megyében, sajó-vámosi uradalmában levő régi 
szederfáit az ottani szegény nép javára selyem-
tenyésztési czélokra átengedni. S annak daczára, 
hogy a termelén időszak már előrehaladott 
yo't, mert csak alig egy héttel a tenyésztés 
megkezdése előtt mehetett oda szintén egy 
egj szerű munkásasszony a lakosság kitanitása 
végett, mégis a termelés eredménye az lett, 
hogy hat hét múlva az ottani selyemtermelők-
nek 826 frtot fizettünk ki a beváltott selyem-
gubókért, a következő évben pedig ugyanezért 
már 1957 forintot kaptak. 

Felesleges volna tovább bizonyítgatnunk 
azt a tapasztalati tényt, hogy ahol van sze-
derfa, ott már megvan vetve alapja a 
selyemtenyésztősnek, mert a népnek a se-
lyemtenyésztés iránti hajlandósága egy ke-
vés biztatásra, útbaigazításra mintegy magá-
tól megjön. Első dolgunk tehát, hogy minden 
uton-módon oda kell törekednünk, miként a 
szederfatenyésztés minél nagyobb terjedelem-
ben és minél okszeiübben felkaröltassék. 

Sajnos azonban, hogy földbirtokosaink 
még mindig nem méltányolják kellőleg a 
selyemtenyésztés ügyét. Pedig tanulhatnának 
Olaszországtól, hol a nagyobb birtokosok, 
miként ez nálunk is szokásban volt az ötvenes 
években, szederfáikat a selyemtermelőknek a 
termelt selyemgubó bizonyos hányadáért át-
engedik. Ezáltal a földbirtokosok minden, 
nagyobb költség és fáradság nélkül oly jöve-
delemre tehetnek szert, mely bármely más 
termelési ággal bátran vetekedhetik. A tenyész-
tőktől jóformán ingyen kapnák a termelt 
gubó felét, vagy kétharmadát, mert ez a jöve-
delem nekik sem költségbe, sem fáradságba 
nem kerülne. 

Valóban érthetetlen, hogy földbirtokosaink 
nem karolják fel kellőleg a szederfatenyésztést. 
Ennek oka egyrészt talán abban kereshető, 
hogy földbirtokosaink előbb eredményt akar-
nának látni a selyémtenyésztésből és csak 
azután annak arányában ültetnének szederfát. 
Holott épen megfordítva kellene eljárni, mert 
hogy a selyemtermelésből eredmény lehessen, 
mindenekelőtt szederfát kell ültetnünk. Ugyanis 
a selyemtenyésztés csak akkor lehet jövedel-
mező és a termelő csak akkor tudja a szederfa-
lombot megfizetni, ha maga is sok selymet 
termelhet Sok és jó s'lymet pedig csak bősé-
ges szederfalomb mellett lehet termelni. Első 
és legfőbb feladatunk tehát mindig az, hogy 
minél több szeder-fát ültessünk. Induljanak 
földbirtokosaink az élő példák után. Kövessék 
az olaszországi földbirtokos példáját, ki arra 
alkalmas területeit beülteti szederfával, a lom-
bot pedig átengedi a selyemtenyésztőknek. 
Ennek fejében kapja a gubótermés bizonyos 
hányadát. Ugyanezen alapon vetette meg a 
selyemtenyésztés alapját Sopronmegyében 
Czenken gróf Széchenyi István és Tolnamegyé-
ben Hidján Bezerédj István a negyvenes 
években. 

Ez a földbirtokos se nem szánt, se nem 
vet, az aratási költségeket sem viseli és mégis 
szép jövedelmet huz. Még ezenfelül az övé 
marad a szederfa többi haszna is. Igy a helyes 
gondozás mellett a szükséges tisztogatás és 
csonkítás alkalmával lehulló rőzséből igen jó 
tüzelőanyagot nyer, az őszszel lehulló leveleket 
pedig, mikor már a selyemtermeléshez nem 
szükséges a lomb, bevermeli és télen át, mint 
igen jó takarmányt felhasználja. Ilyen hasznos 
növény a szederfa. Kár, hogy ezt oly kevesen 
tudják. 

- Nem fogadhatjuk el azt az ellenvetést, 
hogy a szederfa nálunk nem díszlik. Mert 
mindenütt, ahol egyáltalán fa tenyészthető, 

díszlik a szedtrfa is. Azt is felszokták hozni, 
hogy amikor a szederfa gyümölcse megérik, 
annak leszedése vagy lerázása alkalmával a 
környéken levő vetéseket össze)apossák. Ez 
különben is jelentéktelen kár lenne, hanem 
ezen is lehet segíteni. Mert, ha a szederfa 
minden öt-hat évben csonkítva lesz, ezáltal 
egyrészt lombtermése növeltetik, másrészt 
gyümölcstermő képessége csökken. Hogy pedig 
a lombszedés közben se tegyenek kárt a veté-
sekben a selyemtermelők, könnyen elérhető 
azáltal, ha a lombszedést csakis létrával enged-
jük meg. 

Az az ellenvetés sem állhat meg, hogy a 
selyemtenyésztés csak kivételesen némely vidé-
ken űzhető. Űznek ma már selyemtenyésztést 
a Kárpátoktól egész Fiúméig és Pozsonytól 
egész Orsováig és űzhető mindenütt, hol a 
szőlő megérik. Sőt a begyes vidékek még 
kedvezőbbek is a selyemtenyésztésre. Mert 
hegyes vidéken a selyembogár egészségesebben 
és erősebben fejlődik. 

Nem is képzelhető hasznosabb mellék-
kereseti ág a köznépnek, mint éppen ez a 
selyemtenyésztés. Ennek hasznát éppen azok-
nak a vidékeknek lakossága méltányolja leg-
jobban, hol más iparágak és termelési ágak 
nagyban űzetnek. Igy például Sopron várme-
gyében, hol a Monarchia legnagyobb ezukor-
gyárai vannak, valamint Arad, Baranya és 
Tolna vármegyék dohány- és bortermelő 
vidékein különösen szépen virágzik a selyem-
termelés. 

Azon földbirtokos tehát, ki nem akarja 
gazdaságát egyedül csakis az eddig ismert 
kereseti ágakra alapíts ni és ki teljesen felis-
meri, hogy kivált a mai viszonyok között 
minden kereseti ágat megragadnia kell, legyen 
eléggé előrelátó és vesse meg a szederfa-
tenyésztés beható felkarolása által egy igen 
jelentékeny ujabb kereseti ág alapját. Ne 
elméletek, hanem tényleg bevált példák után 
induljon. 

Lássa Olaszországot és győződjék meg 
arról, hogyha a selyemgubók — a legcseké-
lyebb árt véve —_ kilónkint csak egy forintot 
hoznak is, még akkor is épen nem megvetendő 
jövedelmet fog magának biztosítani, ha szeder-
fáit a gubótermés feléért engedi át a tenyész-
tőknek. Mert egy középnagyságú egészséges 
szederfa egy kiló gubótermelésre elegendő 
lombot ad. 

Nagyban előmozdítja a szederfatenyésztés 
emelését a jelenlegi földmivelésügyi miniszter 
ur azon gondoskodásával, hogy a kir. erdő-
hivatalok 2—3 éves szederfacsemetéket tar-
toznak nevelni és az országos selyem-
tenyésztési felügyelőség rendelkezésére bo-
csájtani. 

Nagyobb földbirtokosaink azonban ne 
vegyék igénybe ezeket a szederfacsemetéket, 
hanem vettessenek maguk, legalább egy-két 
éven át évenként bizonyos mennyiségű sze-
derfamagot, aminek megvan az az előnye, 
hogy 

1. a magról kelt csemete jobban alkal-
mazkodik az illető talajhoz, valamint az ég-
aljhoz, minélfogva jobban tenyészik. 

2. Ha a magról kelt csemetét ugyanazon 
faiskolában tovább neveljük és mint szálfát 
végleges helyre kiültetjük vagy a magágyból 
mindjárt eleven sövény alakítására használjuk 
fel, megeredésére biztosabban számithatunk, 
mintha távol vidékről hozatjuk a kész fát vagy 
a csemetét. 

3. Magvetés utján igen sok csemetéhez 
jutunk és igy szükségletünket könnyebben 
fedezhetjük. 
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Válasz az „Erdélyi Gazdá"-nak. 
Az „Erdélyi Gazda" f. hó 14-én 

megjelent számában igyekszik indokolni 
azon eljárását, hogy miért illeti folyton 
az OMGE. működését alaptalan gáncsos-
kodásaival. Védekezése közben azonban 
folyton másról beszél, mint Bodóné, mi-
kor a bor árát kérdik. Nem követjük a 
szerkesztőséget szellemeskedései terére, 
teljék bennük kedve; de tiltakoznunk 
kell a jó izlés nevében az ellen, hogy 
a papírkosárból kihalászott levelekkel 
harczoljanak, amit az „Erdélyi Gazda" 
harczmodorában, nagyobb példák után — 
ugylátszik — rendszeresíteni óhajt. Az 
E. G. czikkének ezen részére TJgron Zol-
tán ur alább maga adja meg a választ, 
amely spontán lévén, mindenesetre töb-
bet ér, mint az E. G. szerkesztőségének 
saját bőrét mentő mosakodása. 

Egyet azonban engedjen meg t. lap-
társunk és ez az, hogy egész tisztelettel 
figyelmeztessük, hogy előbb söpörgesse 
tisztára a maga portáját; foglalkozzék 
csak a maga különleges erdélyi viszo-
nyainak és állapotainak az emelésével 
és javításával, mindenesetre többet hasz-
nál és hivatását méltóbban be fogja töl-
teni az Erdélyi Gazdasági Egyesület ér-
dekében, mintha agresszív magatartásá-
val pusztán, néhány a Gazdasági Egyesü-
letek Országos Szövetségének a létré-
jötte miatt ma is elégedetlen erdélyi ur 
érdekeit képviseli és a szakadást, ame-
lyet szerencsésen létrehoztak, még job-
ban kimélyíti és kiszélesbiti. Tessék saját 
lelkiismeretének válaszolni arra, vájjon 
az erdélyi nemzetiségi áldatlan viszonyok 
leküzdésére nem tartja-e czélszerübbnek: 
az összes magyarság egyesülését, mint 
ennek mesterséges módon is előidézett 
még nagyobb mértékű széttagolását ? 

Meg vagyunk győződve róla, hogy 
az Erdélyi Gazdasági Egyesület nekünk 
és nem az „Erdélyi Gazda" szerkesztő-
ségének ád igazat. 

Ugrón Zoltán ur válasza az „Erdélyi 
Gazda" szerkesztőségének a következő : 
Válasz az „Erdélyi Gazda" szerkesztőségének. 

Fiátfalva, 1900 január 14. 
A már nem szokatlan módon a 

papírkosárból harczolnak. 

Legelőször egy tévedést javítok ki, 
mert nem Molnár F. polémiájából szár-
mazott az inkriminált közlemény, hanem 
az R. G. jegy alatt irt közlemény és 
Monostori K. védelméből. 

Jogom volna nem válaszolni ezen 
részre, mert lovagias ügyek legrövidebb 
idő alatt intézendök el és azok tárgya 
azután nem reaktiválható ; igy lb98. 
szeptemberből származó polémiák nem 
elég frissek, hogy azok ténykörülményei 
kiderittessenek éshogyía közönség helye-
sen ítélhessen. 

Én annak idején már személyes 
elégtételt kaptam, nyilvánosan pedig 
január 1-én Cselkó Istvánnak a „Köz-

telek"-hm „Mult és jövő a takarmányozás 
terén® czim alatt megjelent czikkében. 

Különben ez egy koczolódás, mely 
részletkérdésből indult ki s hogy azt 
annak idején az „Erdélyi Gazda" szer-
kesztősége ki nem adta, nem annyira az 
E. G. E. és az OMGE., mint inkább az 
E. G. és a Monostori Károly közti jó 
viszony kifolyása volt. 

Más természetű az a differenczia, 
amely az E. G. és a „K. K . " közt fennáll 
és még mindég nyilt kérdés marad, hogy 
ez az E. G. E. állásfoglalása-e az OMGE. 
ellen? és ha az, miért? 

Ütök az ütőkkel, békülök az igazak-
kal; de a köz érdekében — személyes 
érzékenységem ilyen esetben nincs. 

Ugrón Zoltán. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma : 
Az OMGE. közleményei ... 93 
Állattenyésztési és állattegészségügyi szakosztály 

Közgazdasági szakosztály ülése. _. 96 
Szőlőmivelési és borászati bizottság ülése - 98 
Az aranyvaluta és buza ára .. 9S 
Selyemtenyésztés Magyarországon.... 103 
Válasz az „Erdélyi Gazdának". 104 
A magyar mezőgazdasági szakoktatás és a kisér-

letügy párisi kiállítása. K. A 102 
tífivénytermelé* 

Néhány észrevétel dohánytermelésünk mai álla-
potára. 100 

Állattenyésztés. 
Foimalizmus. Monostori Károly. 01 
Vegyesek. — 104 
Kereskedelem, tőzsde 106—107 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiezikkek árairól. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurőmarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi 
szurőmarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 
juhvásár 107 

A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteményei 
a VII. ker., Kerepesi ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napok 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. u. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeltet követő napokon a muzeum 

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

Kerepesi-uton: a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor 
utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmező 
utcza sarkán van. 

Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
az állatorvos, főiskola kórboncztani tanszékéhez beosz-
tott Bodon Miksa I. tanársegédet ez állásra folytató-
lagosan 1900. év junius hó 30-ig, Róth József II. tanár-
segédet pedig ez állásra további két év tartamára újra 
kinevezte. 

Eljegyzés. Ifj. Zahoránszky János, gróf 
Somssich Imre uradalmi intézője e hónap 
8-án vezette oltárhoz Hanny Jettát, Hanny 
Béla rádi földbirtokos leányát. 

Üzleti tudósításunk a ,Köztélek" mai 
számában hiányos, amennyiben a bécsi állat-
vásár huspénztára újévtől kezdve hivatalos 
tudósításait beszüntette s ezeket jelen számunk-
ban még nem pótolhattuk. A hiány pótlásáról 
azonban intézkedtünk s igy a bécsi állatvá?árra 
vonatkozó jelentést a „Köztelek" jövő heti 
számában már megtalálják olvasóink. 

Gabonauzsora. Hoffmann József károly-
falvi kereskedő 1897 január—május hónapok-
ban előre vásárolt búzát 4.50—5 frtnyi áron. 
Az előre felvett vételárról az eladók üres fe-
dezeti váltókat adtak a vevőnek. Mikor aztán 
az eladók a kikötött határidőben a búzát nem 
szállították, Hoffmann az üres váltókat kitöl-
tötte a felvett vételár és a felmerült árkülön-
bözet összegére. A fehértemplomi törvényszék 
az eladók panaszára Hoffmann Józsefet uzsora 
vétsége miatt vád alá helyezte. A temesvári 
ítélőtábla azonban e határozatot megváltoztatta 

s a bűnvádi eljárást beszüntette, mert a sértett 
felek nem saját termésüket, hanem a termelő 
megjelölése nélkül általában adtak « I búzát a 
vádlottnak oly megállapodás mellett, hogy a 
vádlott abban az esetben, ha a sértett felek a 
búzát az annak szállítására meghatározott idő-
ben nem szállítanák, jogosítva van az eladók-
tól kapott üres váltókat a buza piaczi árának 
megfelelő összegről kitölteni és bírói uton ér-
vényesíteni, amit a vádlott a nem szállított 
búzamennyiség tekintetében meg is tett s 
mert e szerint a vádlott és a sértett felek közt 
létrejött szerződések nem kölcsön vagy hitele-
zési, hanem adásvét li jogügyletet képeznek, 
melyeknek megkötése idején a szolgáltatás ős 
ellenszolgáltatás közötti aránytalanságot előre 
látni már azért sem lehetett, mivel a vádlott 
által megvett gabona árának a szállítás idejéig 
való rendkívüli emelkedése csak esetleges volt, 
oly adat pedig, amely arra engedne következ-
tetni, hogy a vádlott aszóban forgó adásvételi 
ügyleteket csak színleg kötötte ós a váltókat 
az uzsora elpalástolása végett állította volna 
ki, — a vizsgálat során fel nem merült. A 
táblának ezt a beszüntető határozatát a Kúria 
is helybenhagyta. Ebből az esetből is látjuk, 
hogy mily bizonytalanság uralkodik judikaturánk 
terén a gabonauzsora ügyében s hogy mily 
könnyű kiaknázni a helyzetet egy kis élelmes-
séggel. Éppen ezért legégetőbb szükség már, 
hogy a gabonaelővételeket törvényhozásilag 
szabályozzák. 

A kőbányai sertés-zár feloldása. Az 
osztrák belügyminiszter a sertésvész behurczo-
lása miatt Budapest—Kőbánya, továbbá ezzel 
kapcsolatban a ráczkevei, monori, po názi, gö-
döllői és váczi járások, végre a mohácsi és a 
biharvármegyei központi mezőkereszturi és ti-
száninneni járások és Hódmezővásárhely város 
ellen elrendelt forgalmi tilalmat feloldotta. El-
ismeréssel regisztráljuk ez alkalomból, hogy a 
földmivelésügyi kormány a kivitel által érde-
kelt felek megkeresésére minden egyes esetben 
készségesen gondoskodott arról, hogy a vesz-
tegzár daczára az állatkivitel az állategészség-
ügyi megállapodásokban adott jogok felhaszná-
lásával lebonyolítást nyerhessen. Mindazáltal a 
kőbányai zárlat története intő példát szolgáltat 
arra, hogy állatforgalmunk egy uj kiviteli piacz 
felállítását nem nélkülözheti, a mely az egyet-
len Kőbányát érhető meglepetésekkel szemben 
állatforgalmunkat biztosítsa. 

A gyapjuaukcziók. A budapesti gyapju-
aukcziókat kizárólagossági joggal rendező Hel-
ler czég ez év végén lejáró engedélyének meg-
hoszszabbitása iránt fordulván a kereskedelmi 
miniszterhez, a miniszter — mint á hírlapok-
ból értesülünk — elrendelte, hogy az enge-
dély csak az esetben hosszabbittassék meg, 
ha az aukcziókat rendező czég eziránt az 
összes budapesti gyapjubizományosokkal meg-
egyezésre jut, illetve az aukcziók rendezésé-
ben az egész budapesti gyapjukereskedelem 
részt vesz. Ez a miniszteri rendelet tulajdon-
képpen az oly szép sikerrel megindult buda-
pesti gyapjuaukcziók megszüntetését jelenti, 
mert hisz ennek a gyapjuaukcziónak czélja 
éppen az volt, hogy a gyapjukereskedők kar-
teljét megtörje, most tehát azon körökhöz van 
létfeltételének megkeresése végett utalva, a 
mely köröknek távolról sem áll érdekében az 
aukcziók fentartása, mint ezt annak idején a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara hivata-
los véleményéből is megtudtuk. A Heller czég 
által megindított gyapjuaukcziók elvitathatlan 
előnyöket mutattak fel ugy a termelők, mint a 
szolid fogyasztók javára s legjobb bizonyíték; 
ez intézmény életrevalósága mellett az, hogy 
egy külföldi kereskedelmi kamara a budapesti 
gyapjuaukcziókat vezető czéget kérte fel ennek 
az intézménynek saját területén való szerve^-
zésére. Hogy ilyen létjogosult intézményt, a 
melynek a gazdaközönség is csak hasznát 
látta s a mely kereskedelmi téren is tekin-
télyre tett szert, miért kell elfojtani, erre a 
feleletet a mi bölcsességünk nem találja meg. 
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A miniszter idézett rendeletében mindenesetre 
olyan befolyás érvényesül, a mely ellen a 
gazdaközönség érdekében élénken tiltakoz-
nunk kell. 

A tarifák egyszerűsítése. Az osztrák 
iparosok küldöttsége nemrég a vasutügyi mi-
nisztériumnak egy memorandumot adott át, 
melyben kívánságaikat formulázták. A többek 
között azt kérelmezték, hogy áruk fel- és le-
adására vonatkozó határozmányok egyszerüsit-
tessenek, az áruosztályozás újra szerkesztes-
sék, az üzletszabályzat némely póthatároz-
mánya, nemkülönben a díjszabás több határoz-
mánya megváltoztassék. A legfontosabb kérel-
mük : a tarifák egyszerűsítése, mely szerintük 
oly módon volna elérhető, hogy valamennyi 
vasút helyi díjszabása egyöntetűen rendeztetnék 
be; az ezrekre menő kivételes és kedvezmé-
nyes tarifák megszüntettetnének és az általá-
nos áruosztályozás olcsóbb osztályaiba soroz-
tatnának, a pótlékok kiadása szüntettessék be és 
a köteléki tarifák egyszerüsittetnének.Több javas-
lat a dijszabás olcsóbbitására és olcsó kiviteli 
tarifák megállapítására vonatkozik. Részünk-
ről örömmel üdvözöljük az eszmét, mely a 
tarifák egyszerűsítésére vonatkozik, de azt 
hiszszük, hogy ezen kívánság csak papiroson 
marad, mert keresztül nem vihető. Hacsak 
arról van szó, hogy az egyes locaüs-tarifák 
tartalmilag, berendezésüket tekintve, vagyis for-
mailag véve egyenlők egyneműek legyenek, már 
ezen kérdés magában véve is annyi dis-
kusszióra adna okot a vasutigazgatóságok ré-
széről, hogy ennek megvalósítása majdnem 
lehetetlen. Pedig ezek rendszerint oly határoz-
mányok, melyekből a szállító feleknek alig-
alig van hasznuk. A tarifák mérvének egyenlő-
sítése szintén nem vihető keresztül azon egy-
szerű oknál fogva, mivel az egyes vasutak 
üzemköltsége, forgalma és jövedelmezősége 
különböző, már pedig a tarifák kiszabásánál 
az egyes díjtételek alacsony vagy magasságá-
nak mértékéül az említett három tényező te-
kintetbe vétele szolgál. ' A kivételes és ked-
vezményes tarifákat részünkről föntartandóknak 
véljük, mivel ezen tarifák helyes alkalmazása 
(vasút- és) nemzetpolitikai szempontból fölötte 
nagyfontosságú tényező. A pótlékok kiadása 
technikai nehézségekbe ütközik. A tarifák le-
szállítását és olcsó export-tarifák létesítését 
részünkről is kívánatosnak találjuk. 

Szeszfőzői tanfolyam Kassán. A kassai 
m. kir. gazdasági tanintézeten tiz hétre terjedő 
szeszfőzői tanfolyam rendeztetik. A tanfolyam 
1900. évi február hó 1-én veszi kezdetét és 
április hó 15-ig tart. A tanfolyam czélja mező 
gazdasági szeszgyárak részére szeszfőzőket 
gyakorlatilag és elméletileg kiképezni. A tan-
folyamon részt vehet az, a ki okmányokkal 
beigazolni képes, hogy valamely szeszgyárban 
már huzamosabb ideig alkalmazva volt, a 
magyar nyelvben járatos, írni, olvasni és 
számolni tud és ezt bizonyítványokkal, esetleg 
felvételi vizsgával igazolni képes. Felvétetnek 
továbbá a tanfolyamra a m. kir. gazdasági 
tanintézetek végzett hallgatói és a m. kir. 
földmives iskolák végzett tanulói. A tanfolyamra 
legfeljebb 15 (tizenöt) jelentkező vehető fel 
és előnyben részesülnek azok, a kik gépkezelői 
szakvizsgát is tettek. A tanfolyamra jelentkezők 
a szeszgyárban előforduló összes munkákat 
végezni kötelesek; kötelesek továbbá a szesz-
gyártás elméletéből s a szeszadó törvényről 
tartott előadásokat szorgalmasan látogatni, a 
szeszgyártás ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati 
módok elsajátítása végett a laboratóriumi 
munkálatokban részt venni. A tanfolyam be-
fejezésével a résztvevők gyakorlati és elméleti 
vizsgát tesznek, a melynek eredményéről 
bizonyítványt nyernek. Tandij 44 korona, a 
netalán szükséges felvételi vizsga dija 16 k. 
A jelentkezők élelmezésük és lakásukról saját 
maguk tartoznak gondoskodni. Szóbeli vagy 
Írásbeli jelentkezéseket 1900. évi január hó 
20-ig elfogad a kassai m, kir. gazdasági tan-

intézet igazgatósága, a hol egyúttal bővebb 
felvilágosítások is nyerhetők. 

Allatforgalmi korlátozások. Az állatfor-
galom szabályozása tekintetében Ausztriával 
létrejött megállapodás alapján Ausztria ellen 
jelenleg a következő állatforgalmi korlátozá-
sok vannak érvényben : Ausztriától történt 
járvány-behurczolási esetek miatt: a) a raga-
dós száj- és körömfájás uralgása miatt tilos a 
hasitott körmű állatoknak a Magyarországgal 
szomszédos s ragadós száj- és körömfájással 
fertőzött alsó-ausztriai Mistelbach kerületből, 
bukovinai Kimpolung és Badautz kerületekről, 
továbbá a morvaországi Mistek és Göding ke-
rületekből, végül a ziléziai Teschen kerület-
ből Magyarországba való behozatala; b) a ser-
tésvész uralsága miatt tilos a sertéseknek a 
Magyarországgal szomszédos és sertésvészszel 
fertőzött alsó-ausztriai Lajtha melletti brucki 
kerületből, továbbá a morvaországi wall-mese-
ritschi kerületből Magyarországba való behoza-
tala. A bevitelre szánt állatok hatóságilag ki-
állított marhalevelekkel látandók el, a melyek 
igazolják, hogy a származási helyen és az ezzel 
szomszédos községekből, illetőleg a határos 
községekből álló körzetben, a szállítást meg-
előző 40 nap alatt nem uralkodott ezen álla-
tokra nézve ragadós és bejelentési kötelezett-
ség alá tartozó betegség. Ha az ily helyről 
származó állatok közt a rendeltetési állomáson 
járvány jelenléte állapittatik meg, ugy az ilyen 
állatszállítmány, — a mennyiben, az állatok-
nak vasúti állomással vágánynyal egybe-
kötött nyilvános vágóhídra való elszállítása 
meg nem engedtetnék, — a származási -hely 
feladó állomására viszaküldetik. A tilalom 
ellenére behozott állatszállítmányok az 1888. 
évi VII. t.-cz. 155. szakaszához képest elkob-
zandók. 

Uj tejszövetkezet. A még mult évi októ-
ber 5-én megalakult Csékuti Tejszövetkezetet, 
— mely Veszprémmegyében az első — e hó 
7-én nyitották meg ünnepélyesen. Az ünnepélyre 
megjelentek: dr. Óváry Ferencz a kerület 
képviselője, Nagy Iván a veszprémmegvei gazd. 
egyesület igazgatója, a környékbeli intelligenczia 
és igen nagy számú gazdaközönség. A meg-
nyitás után díszközgyűlés volt, melyen Rée 
János elnök indítványára dr. Óváry, Nagy Iván 
és Pataky Béla tanító érdemei jegyzőkönyvbe 
igtattattak. 

Az állategészségügy államosítása. Az 
állategészségügy és ezzel kapcsolatban az állat-
orvosok államosításának ügye ismét előrehaladt 
amennyiben az állatorvosok rangfokozatára és 
javadalmazására, valamint a rendszeresítendő 
állások számára vonatkozó tervezetet a föld-
mivelésügyi minisztériumban már elkészítették. 
E tervezet szerint lesz egy m. kir. állategész-
ségügyi főfelügyelő (VI. fizetési osztály, 5000 
korona fizetés, 1600 korona lakbér), 7 m. kir. 
állategészségügyi felügyelő (VII. fiz. oszt. 4000 
korona fizetés, 1200 korona lakbér), 24 m. kir. 
főállatorvos és pedig: a VIII. fizetési osztály 
három fokozata szerint 3600, 3200, illetve 
2800 korona fizetés és 600 korona lakpénzzel 
180 I. osztályú m. kir. állatorvos és pedig: a 
IX. fizetési osztály három fokozata szerint 
2600, 2400 és 2200 k. fizetéssel és 480 korona 
lakbérrel; 150 II. osztályú m. kir. állatorvos 
és pedig: a X. fizetési osztály három fokozata 
szerint 2000, 1800 és 1600 korona fizetéssel 

(és 420 korona lakbérrel; 300 III. osztályú m. 
kir. állatorvos és pedig: XI. fizetési osztály 
három fokozata szerint 1400, 1200 és 1000 
korona fizetéssel és 360 korona lakpénzzel, 
végül 40 gyakornok 1000 korona fizetéssel. A 
törvény életbeléptével az eddigi községi ós 
megyei állatorvosok állásukról való lemondásuk 
után. vagy ugyanazon az állomáson alkalmaz-
tatnának, vagy pedig a szükséghez képest más 
helyre osztanának be, mint állatni tisztviselők. 
A rangfokozatok megállapítására vonatkozó 
ezen tervezet megszüntette azt az aggályunkat, 
hogy az állategészségügyi szempontból fontos 

pozicziók a szűkkeblű javadalmazás miatt nem 
lesznek majd erre a pályára rátermett, hivatott 
szakerőkkel betölthetők. Konstatálnunk kell 
azonban már ez alkalommal, hogy az állat-
tenyésztési felügyelők helyzete jelentékenyén 
kedvezőtlenebb, mint az állategészségügyi 
felügyelőké leend, ami főként abból a szem-
pontból esik kifogás alá, hogy e két szolgálati 
ágazat között a rangfokozatokba való beosztás 
tekintetében nem indokolt megkülönböztetést 
állapit meg. 

Kukoricza-liszt Dél-Afrikában. Fokföldi fő-
konzulátusunk a kukoricza és kukoriczaliszt bevi-
teli viszonyait ecseteli és kilátásba helyezi, hogy 
ezek bevitelére rövid időn kedvező konjunktúrák 
fognak kínálkozni. Ugyanis a Randvidék egész 
területén alkalmazott feketék, kiknek száma 1899. 
elején elérte a 100,000-et,élelmezésre kukoricza-
pépet kapnak, naponként mintegy 2 Ibs 
kukuriczalisztet kapnak fejenként. Az ebből 
készített főzet képezi kizárólagos eledelüket, 
hust csak ritkán fogyasztanak. Ez természetesen 
a tengerinek és a kukoriczalisztnek igen nagy 
mennyiségű fogyasztását okozza. 1897-ben e 
vidék bányacsoportja 56,085 műid (51,466 hl.) 
tengerit ős 193,880 m. (185.282 hl.) kukoricza-
lisztet fogyasztott, és ez a fogyasztás 1898-ban 
7.1,699. illetőleg 227,556 muid-ra emelkedett. 
(1 muid= 3 bushel, 1 bushel — 36'3460 liter) 
és igy az 1898. évi* összes fogyasztás 326,600 
hektoliterre tehető. A tengeritermelés különben 
Dél-Afrikában mindinkább csökken, illetőleg 
más termények fokozott müvelése következtében 
háttérbe szorul. 1891-ben még közel 965,000 
műid termeltetett, 1894-ben, 1896 ban és 
1898-ban már csak 536,520, illetőleg 216,400 
és 302,800 m. volt a szedés eredménye. 
1898-ban a Fokgyarmat kukoriczalisztbevitele 
27.1 millió Ibst.-t tett, ebből az Egyesült-
Államok 23-8 millió és Natal 3'1 millió 
lbs.-t szállítottak. Transzvál, az Oranzse 
szabadállam ós Natal nagy részének terme-

f lése a háború következtében valószínűleg 
teljesen megsemmisült és ezért, ha a bányák 
újra üzembe helyeztetnek, nagy szükséglet fog 
beállani tengerire és kukoriczalisztre. Hogy 
ennek fedezésében a hazai termelők is részt 
vehetnek-e, az jórészben a hajózási szállítási 
díjtételektől fog függni. Esetleg vitorlások is 
használhatók volnának e czélra. Mindenesetre 
a hazai kivitel érdekében áll, hogy az érdekelt 
termelők és kiviteli czégek már ma össze-
köttetésbe lépjenek az erre alkalmas ügynökökkel. 

N Y I L T T É R * 

Most je lent meg 

Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1900-ra. 

A .Köztelek Zsebnaptár" ezen hatodik év-
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővített tartalommal bir. 

A „Köztelek Zsebnaptár* minden más zsebnap-
tárt teljésen nélkülözhetővé tesz. 

A „Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a „Köztelek" előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 

— = .•" 3 ko rona 3© f i l l é r . J 
Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
B u d a p e s t , 

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 
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Megjelent az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az TJjlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

K E R E S K E D E L E M , T Ő Z S D E 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Outimann és Wahl budapesti termén ylHiomtay 

czég jelentése.) 

Az időjárás a hét első felében még borús, esős 
és nedves volt, mi mellett a hőmérséklet a fagyponton 
felül maradt, később valamivel hidegebb idő és ezzel 
kapcsolatban az egész országra kiterjedő gyenge havazás 
következett be, mely az eddig takaró nélküli vetések-
nek mégis ismét némi védelmet nyújt. A vetésekről 
általában nem hallatszik kedvezőtlen hir. A vízállás 
tartósan magas és a folyók részben jégmentesek. Kiíi-
földön ugyancsak borús és gyakorta csapadékos idő 

n uralkodott. 

A külföldi piaezok üzletmenetéről nem jelent-
hetünk különös változást: az üzletpangás továbbra is 
tart és bárha az irányzatban nincs nagyobb vissza-
esés, forgalom alig bir kifejlődni. Az egyesült álla-
mokban az árfolyamok csak mérsékelt változásoknak 
voltak alávetve, részben a látható készletek ujabbi 
apadása folytán, részben realizácziókra — egyenleg-
képpen pedig a mult hetieknél valamivel olcsóbbak. 
A „visible supply" e heti csökkenés búzában körül-
belül 400,000 bushel. A vetések ott is részben nél-
külözik a hótakarót, fejlődésük azonban kielégítő. 
Angliában a politikai viszonyok alakulása alig gya-
korolt befolyást és az értéktőzsde aránylagos szilárd-
sága a gabonaárakra szintén hátrányos hatással volt, 

$ a forgalom igy korlátolt maradt,' az árak pedig vál-
tozatlanok, Francziaországban a fogyasztási kereslet 
gyengébb volt és az árak búzában valamivel csök-
kentek is, mig liszt ártartó volt. A többi kontinentális 
piaezokon az üzlet továbbra is korlátolt maradt, habár 
a tulajdonosok eladási kedvet tanúsítottak. 

Nálunk a kereslet az összes gabonaczikkekben 
; továbbra is mérsékelt'volt és mig takarmányezikkek 

szilárdan tartottak maradtak, addig a főczikkünk, buza 
csak néhány fillérrel (pr. 100 kg.) olcsóbban volt 
értékesíthető. 

Az üzlet részleteiről következőket jelenthetjük : 
Buza a hét nagyobb félében lanyha volt. A 

kínálat daczára a gyenge hozataloknnk vasúti áruban 
is elég bő maradt, sőt egyes napokon sürgetően is 
alakult, mig a malmok a vételtől teljesen tartózkodtak. 
Az árak igy tehát a hét első felében kb. 20 fillérrel 
(IpO kilónként) csökkentek, mig azután a bekövetkezett 
hidegebb id'járás és határidő fedezési vételekre 
effektív áru, is jobb érdeklődéssel találkozott és az 
eddigi árveszteség egy része ismét pótolható volt. Ez 

' azonban csak futólagos javulásnak mutatkozott, az 
irányzat hamarosan megint ellanyhult és merkantil-
valamint középminőségü áruért a mult héthez vis 
nyitva 100 kg.-ként 10—15 fillérnyi veszteség mutat-
kozik. Prima búzák ártartóak maradtak. Az össz forga-
lom 90.000 mm, a hetihozatal 24.000 mm.1 tesz ki. 

Rozs csak gyengén volt kinálva és mérsékelt 
forgalom mellett — fogyasztási és elszállítási czélokra 
— teljes mult heti árakat értek el. Minőség szerint 
helyben és helybeli paritásra 12—12-40 koronáig fizet-

> . tek készpénefizetéssel. Nyíri származékokban alig volt 
fojgalom és inkább névlegesen jegyzünk 11;50—11-40 
koronáig debreczeni paritásra (minden 100 kilónként). 

Árpa (takermány és hantolási czélokra) csendes 
irányzatú és a mérsékelt kínálat csak nehezen talált 
elhelyezést. Az árak mindazonáltal alig változtak és 
az áru minősége szerint .10-80—11-40 korona között 
alakulnak helyben átvéve. Állomásokon átvéve csak 
korlátölt az üzlet és helybeli gyárosok mérsékelt be-
szerzéseikre szorítkozik, kik közép tiszavidéki szárma-
zékokat Budapest távolságában átvéve 11-50—12 ko-
ronáig fizettek (minden 100 kilónként). 

Zab alárendelt és merkantil áruban elég jól van 
kinálva, mig primaáru már huzamosabb ideje hiányzik. 
A kereslet ennek ellenében . a rendes mértéket alig 
haladta tul és igy az árak változatlanul tartották fenn 
magukat. Gyenge áru 9-80 -10 korona, középminőségü 
zab 10-20—10-40, primaáru 11-00 koronát ér el helyben 
1C0 kilónként. 

Tengeri, (uj) elszállítási czélokra jobb figyelemben 
részesült ; a kínálat azonban csökkent. Az árak igy 
tehát szilárdan tartottak és budapesti paritásra 9'2í— 
9-30 koronáig helyben és Kőbányán 9.40 - 9.6 ) korona 
között jegyez. Állomásokon átvéve prompt áruért Saápon 
9.50 korona, Nagykifeindán 9.30, Bácsalmáson 9.50 fizet-
tek. Ó-tengeri, mely csak waggononkint és igy is csak 
elvétve kerül eladásra, helyben 11.20—11.30 koronát je-
gyez, Minden 100 kilónként. 

Olajmagvak: Káposztarepcze (készáruban) alig 
kerül a piaezra és helyben 25 koronáig jegyez. Káposzta-
repcze 1900. augusztusra alig volt forgalomban és üzlet 
nélkül névlegesen 23-40—60 korona között jegyzett. A 
mellékczikkekben jelentéktelen a forgalom ; vadrepeze 
11- 13-— koronát, gomborka 21-—23'— K., lenmsg 
23-—27-— koronát ér el helyben. 

Hüvelyesek : Bab iránt főleg jobb minőségű 
áruban jobb érdeklődés mutatkozott. Ily áru azonban 
kevés lévén ajánlva, a forgalom sem volt képes ki-
fejlődni. Trieurt törpebabot jegyzünk : Félegyházán 17.— 
K„ Gyöngyösön 15-50 K. Gömbölyű Zombor-Baján 
14-50, Mohács-Kalocsán 14.— korona. Barnabab Kalo-
csán 14-— korona. Nyíregyházán 13-50 korona, tarka-
bab Nyíregyházán 9-80 korona. Kendermag szilárd és 
budapesti paritásra 21-7.0 koronáig. Bükköny 12—13'— 
korona. Muharmag 13-50—14-50 koronát jegyez hely-
beli paritásra, minden jOO kg.-ként. 

Mapi jelentéi* a gabonaüzletről 
1900. január 16 

Búzát ma mérsékelten kínáltak, a vételkedv 

gyenge, a forgalom néhány ezer mmázsa, mely mennyi-

ség változatlan tartott árak mellett kelt el. 

Az árjegyzés 1.00 kgr.-ra vonatkozik: 

Eladatott: 

Tiszavidéki : 500 mm. 81 kg K. 16-40 3 hóra 

250 , 79 „ „ 16-30 „ „ 
250 ,. , 78 „ , 16-30 . 

200 , 
100 
300 m m. 78 kg. K. 
100 . 76 , ., 15.30 „ „ 

16-40 . . 
100 , *, 80 „ „ 15-60 „ „ 
100 , „ 79 „ „ 15.80 „ „ 
400 . , 79 , „ 15-60 „ „ 
200 . 79 . , 15-60 
101 , , 79 „ „ 15-70 . . 
600 15-45 . „ 
500 " 78 " „ 
500 , 78 15-60 «, , 
100 . 77 , „ 15-20 „ , 
100 , 76 „ .. 
100 m .in. 76 kg K. 14 40 3 hór-
600 L n 76 . . 15-10 . „ Fehérmegyei 

Rozsban a kereslet és kinálat gyenge, Budapes-
ten, illetve ennek távolságában 12 koronától 12.20-ig 
ér el. 

Árpa üzlettelen 11. 11.80-ig ér el minőség 
szerint helyben. 

Tengeriben a forgalom mérsékelt, az árak tar-
tottak. Kőbányán 9.60-ig Budapest távolságában 9.35-ig, 
tiszavidéki állomásokon 8.80-ig ér el. 

Zab csekély kereslet mellett változatlan, helyben 
10 koronától 10.40-ig ér el 100 kgonklnt minőség 
szerint. 

Határidők a gyenge készáruüzlet s lanyha kül-
föld hatása alatt lanyhák. 

Déli 12 órakor jegyez: 
Buza áprilisra 1900. 

októberre „ 
Rozs áprilisra „ 
Tengeri májusra , 
Zab áprilisra , 

15.32—15-3)8 
1-5.60 -15-62 
12.74-12-76 

10.04 — 10.08 korona. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. január 10-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
más az 1899/1900. idényben, azaz 1899. évi julius hó 
1-től a mai napig az alant megnev ezett magkereskedők-
nél és termelőknél a következő magvakat ólomzárolta : 

Luczerna Lóhere összesen 

Ignácz,1) Budapest -
Klein Vilmos Szatmár 
Mauthner Ödön Budapest... 87 

357 

391 

516 

478 

fj. Freund Sámuel, Szatmár 18 169 187 
Beimel és fia Budapest ... 29 104 133 
Lamberger Károly Bpest ... - 29 ,35 64 
Boross és Szalay 11 48 59 
Gr. Teleki Arvéd,2y Drassó... 52 4 56 
Kramer Lipót Budapest — 3 10 13 
Radwáner és Rónai Bpest... 9 3 12 

összesen... ... 1306 1724 3030 
') 7 q biborhere, 16 q fehér here. 
a) 51 q répamag. 
*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros ameri-

kai hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem 
ólomzárolja. 

Az Erzsébet Gőzmaloi _ í üzleti tudósí-
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 190). jan. 16-án. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár kor.: 26.20 24.80 23 40 2! 

korona 11.6< 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek" részére. Budapest, 1900. jan. 16. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

16.40 25. - 23 60 22 40 22.20 21.80 20.20 17.20 
Takarmányliszt K o r p a 

Szeszüalet. 
'óit**, iWMftmj/eír üábor sieszgyftri létviseífl 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet 

élénk volt és nagyobb fedezési vásárlások folytán a 
szeszárak azonnali, valamint későbbi szállításra szilár-
dan 50 fillérrel drágábban zárulnak. Elkelt finomított 
szesz nagyban azonnali és február-márcziusi szállításra 
112—112-50 koronáig és 21'50 koronáig szabad rak-
tárra szállítva. 

Élesztőszesz szilárd és 112 -113 K. adózva és 
21.50—21.75 K. adózatlanul jegyeztetik. 

......:. • . ... ;•>,!] 
tott szesz szabadraktárra szállítva 20.75—21. K. volt 
ajánlva, és ez áron több tartány zárulva is lett. 

A konmgent r<s«rss£e« ura huaájiest-n 36. 
37.— korona. 

ceívt jagyje; 40 —-40 40 korona, ktntíngens 

rragm jrg^iés 110. 111.— korona í dözott és 
37.75—38.— korona adózatlan szeszén 

Trieszti jegyzéB 21. 21-50 korona kiviteli 
szeszP- W/o hektoliterje. 

K íivitf re e hétnek elején néhány kisebb tétel 
finomított szeszt vásároltak. 

Vidéki szeszgyárak közül: Baja, Losoncz, Arad, 
Nagyvárad, Temesvár 75 fillérrel, a töhbiek 75 fillérrel 
drágábban zárulnak. 
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Budapesti cdrlatcrak e hiten ? i o - • 
112- 113"— korona, élesztenem 11225—113— K., 
nyerssíesz adózva 110' -l l l — korona, nye»sze» 
triézatl'* íexkontingens) —• •— korona, aer.i túráit 
szesz 36' 37.— korona. Kontingens nve'sszesí'. 

. :— korona. 
Az *rak 10.000 titerfoVorkéní hordó réljtfl1, bé< 

mentve t<« dsspesti vasutáliomáshn 
lés írr lett srtendők. 

A központi vásáreesinok árujegyzéke iiagy!w-
(en gros) eladott élelmiesskkek árair«» 

Magyar gazdák trasar«wataf.k díáté 
t-B k jeVnténe. 1E00. január hf> 13-á-ő 

A hét második felében hozatalaink vad kivételé-
vel ismét bőségesek voltak. A hideg időjárás következ-
ményeként megélénkült a forgalom. A lebonyolítások 
szilárd irányzat mellett tiirténtek. Tojásban a k<reslet 
nagyon élénk, az árak ládánként 4 koronával emelked-
tek. Vajban a múltkori jelentésünkben körvonalozott 
állapotok még mindig fennállanak; kereslet hiányában 
és külföldi alacsonyabb jegyzésekre az árak 20 fillérrel 
kgonként csökkentek. 

Nagybani eladásaink: métermázsánként vidéki 
marhahús 70 85 korona, borjú hosszan mérve 85 —100 
korona, sertés 70—84 koronáért, bárány gyengébb mi-
nőségű 10—11 koronáért lett páronként elhelyezve. 

Vágott baromfiból nagy lételek állottak rendel-
kezésünkre. Elkelt pulár 60—80 filléren darabonként, 
mig libát 10C—112. pulykát 100—120 fillérért értéke-
sítettünk. 

Élő baromfiból nagy hozatalaink voltak, magló 
libát 3 koronáért, sovány pulykát 2.25— 3." 0 koronáért, 
tyúkot 1.15—í.40 koronáért helyeztünk el drbonként. 

Prima alföldi tojás eredeti ládáját 112—116 
koronáért adtuk. Teavaj 5.80- 2.00, főzővaj 1.20—1.40 
koronáért nehezen talál elhelyezést. 

Szép gyümölcsben hiány van. la' fajalmáért 60— 
80. fillért ériünk el. Alsóbbrendű minőségűt. 32—I0"fil-

. léres árakon helyeztünk el. 

(A síékeaff városi vá«ar<.**rtiol-niifMikf jaie* 
tne. Budapest fOO. január 15 rő! 

Elua. Marhahús hátulja l oszt. 1 q K. 104—108. 
ifi. OEit. 100—104, III. c&zt. 92—100, elejt í. cszt. 92 b4 
11. cszt. 88*—92, m. oszt. 80- 88, borjúhús 
Ofzt. 120—128,11. oizt 112-120, eleje I. oszí 96—112 
<«t 80- 96, biríshus hítulja í. oszt. 76- 88, II. osz1, 
68—78. eleje I. oszt. 64-72 íi. oszt. 50—64, fcaranj 
eleje 1 db 0. 0—, hátulja • •—, sertéshús ngy.; 
ezrJcmiával elsőrendű í q 80- 92 vidéki 72—84 ni 
onna nélkül elsőrendű 76-96, vidéki 68—88, stit-. 
Ixtia pörkölt —-0 , sertéshus szerb szalonnával -

, szalonna nélkül , sertéshus füstöli msgya) 
, idegei! Vidéki) sonka nyers ! <g. 

06- 1-20, lüsíöltHIf. isonltal 1-20- 1*50,CGOEt üélktU 1 40 
—1-70, SCF k. füstölt kült csőm nélkel —• —, 
•zaionna sózott 1 q 88-90 füstölt 96-104, sertés-
zsír hordóval 1-00-l-( 2, bordó nélkül 96-98, kolbász 
nyers 1 kg. , füstöli 1-28—1-44,jszalámi belföídi 200 
- 350, külföldi . maiacz szopós éiö 1 db 3- 5 — 
fcsztitott 1-CO - 1 20. 

Baromll. a) 116. Tyn* i pér K. 230- 2 60, 
sirke;i'40—160, kaopan bízott 3'60 4'—, iovány 2 80, 

3 —. lucza bízott i'40- 5 20, tovany 2 50—3— md 
bízott 11- 12 0 sovány 6- 7 —, pulyka hizoít 9'— 
~ 10 —, sovány 5- 6-—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db Itt 
1 40—1-50, 1 kg. , csirke í db 1-00- 1 20, ! kj 

—, kf-ppsn bízott 1 cb 1 40-1 80, 1 kg. —• 
reozebisoít 1 db 2'20—2 80, 1 kg. 1-4—1-80,lelkfixér 1 d! 

'•>• , led hízott 1 db 4 60—6-50, 1 kr. 1 12- 1 16, 
lílköv. 1 db 0• C-—, 1 kg. —, pulyka bucit 
í db 0̂  , I kf. 1-00-1-16, félkövér 1 db 0—, 
i kf. , ludmáj 1 db 1-0-2 0, 1 kg. 2 80- 4—, 
ha>Bir lkg. 1 60- 20 idei iib» 1 <U» — 

H»? Elő. Haresp 1 kg. K. 1-80—2-— csoki 1-20 
-- 1 80, ponty (dunai 1-30 1 60. sölto — • •—. k» 
8*bk« 0-—•—, márna —• •—. n»oninrt 1-20—1*40 
angolna 0- 0"—, apró keveri 0-32-0 40 izzass . 
pisztráng O- 0-—. 

fe j és tejtermékeit. lej 1 ut. K. 0 16-0 16, 
lefölözött 0 12—0-12, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-50—0*56 
'ehénvaj «eaj lkg. 150- 2 —,1. rendű 1" 1-50 n. i 
1 — 1 50-, olvasztott0- 0-—.Margarinl. rendű -
v—, Ii. rírdű 0- 0 —, tehéntúró 0-14—0-20, jcb 
turó 1-12—1-20 liptói 112—128, juhsajt 0"—, omraen 
thai) sajt 2- 2 —, groji sajt O-i 0—1-20. 

Liszt és kenyérz:em@. Fehér kenyér 1 kg. K. 
0- 6-300, bsrna kenyér Ó-20-0 22, rozskenyér 0 22 
—0-22 Búzaliszt CO az. 1 q , 0 —•—, 1 —— 
Z —•—, 8 —•—, 4 —•—, £ —•—. 

KSvelyesek. Lencse magyar 1 q K. 16 — 24. atoke-
rtül 36-56, borsó héjas magyar 20-0—24—, koptatott 
magyar 26-30, külföldi 2 1-34 hab fehér apró 12-18 
nagy 12.0—16-0, szines 18-0-20-0. 

ás, Friss alföldi í 1 44(1 db.) korona. 114*0—116 0 
erdélyi 1440 ch> 108-0—112 0, meszet 90-96,0^85 tOjft= 
.0 oe —, tea toiéslO— 10'—, törött tojés- 0--

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés K. 0. O'O 1 q 
5.0—S.O, Petrezselyem 100 kötés 0.—O'O, 1 q 16. 20.—, 
teller 100db 3- 6.—, karalábé2"40-3.20, vöröshagyma 1 

100 köt. 0- 0.—, 1 q 9.0—10.80, foghagyma 100 kőt 
-.—.—, 1 q 32.-36.—, vörösrépa 100 drb 1.40—2-40, 
fehérrépa, fejeskáposzta 12- 20.—, kelkáposzta 100 db 
8:0—6.0, vöröskáposzta 16.0—20.—, fejessaláta. 2.40-
4.—, kötött saláta 0- - , burgonya, rózsa 1 q 5. 
5 60. sárga 5.20—5.60, külföldi —. , fekete retek 100 
drb 1.20—2.—, uborka nagy salátának 100 drb 0.0—0.—, 
savanyítani való 100 db —.—savanyitott 3.60 — 5.—, 
zöldpapr.O- 0-—, tök főző 0- --0, zöldbab 0 , 
zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg. —. .—, fejtett 1 lit. 
- , tengeri 100 cső —.—.—.karfiol 100 drb 12-20-
paraciesom 1 kg. 0. .—, spárga 0.—0.—, torm» 
t q 32.20-34.—. 

Gyümölcs. Alma 1 q K. 14-30, köz. alma 12—1„, 
vajkörte cO-60, közönséges körte 10—16, szilva magve-
váló 0. 0.—, vörös—.—.—, meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin , 
öszi , dinnye görög nagy 10 drb —-—0-—, kicsi 
— - —, sárga faj 1 q. —.0 .0, közönséges , 
szölö 1 kg. —.0-—.0, csemege 50- 90, dió (faj papir-
héjuj 48—56, közönséges 44.0—46.—. mogyoró 
eaitos y< raagyar 0 , olasz 24—36 narancs me£ 

100 db 160—6--, pugiiai —•—, mandarin 1 60 
4—, mitrero 180-2'—, hordós 1 q 34—40, ko-
<zoruí 34 40—, datolyo 74 -80. mMüolaszölö 76 —l.E 0. 
«7í>* > at 0- 0*—, epar 1 kg. 0- 0-— kr. 

fwcierefe NtleL. Paprihn é» í. rendű 1 q. K. 
1.40 1.60, ü. rondü 1.20—1.40, csöves , (szí-
•tort) . ÉCmenvmag ————, borsókmafa 

. mii l q. frí 5">— 60, ítiéz csurgatott 80— 
1*04 sejtekben 1 —• , szapian szin 56 - 60, 
.oíOnségei 44-46 feb.érboF tsztali palaezkban 1 Ut 

L-—, aüit&ii peiaczkban 0" 0-—, hási 
-uj.í* pelttpskísan —• •—, tsványvis palaczkfcj-i 

Kidesriiusvásár a Gara y-téri élelmi piaezon 
bOO jan. 16-án. (A s/ékesfőv; rosi vásárigazgatóság 

lelentése a »Köztelek* részére.* Felhozott Budapestről 
32 árus 44 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 4000 kg. 
friss hust, 800 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 
400 kg. hájat, - kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 10 árus 179 
drb sertést, Czeglédről 8 árus 140 drb sertést, Nagy-
Székelyről 3 árus 32 drb sertést, Kis-Kőrösről 1 árus 
7 drb sertést, Szabad-Szállásról 1 árus 6 drb sertést, 
Monorról 3 árus 10 drb sertést és 39 drb süldőt, 
Madocsáról 1 árus 11 drb sertést, Németkérről 1 árus 
7 drb sertést, Tassról 1 árus 7 drb sertést, Dunaföld-
várról 2 árus 13 darab sertést, összesen 31 árus 412 
drb sertést és 39 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a kővetkezők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88—104 fillér, 1 q 80-84 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 88-90 korona, füstölt 
sertéshus 1 kg. 120—136 fillér, 1 q 116 -120 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 88 —96 fillér, 1 q 82—84 korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120—136 flllér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—104 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 108—112 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 60—72 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 120—160 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. fillér. 

Hideghnsvásái- az Orczy-uti élelmi piaezon. 1900. 
január hó 16 án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
68 árus 142 rib sertés. 4 árus 27 db süldőt, 7000 kg. 
friss hust, 500 kg. füs ö t hust, 6000 kg. szalonnát, 5000 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig : Nagy-Székelyről 2 árus 47 drb 
sertést, Szabad-Szállásról 1 árus 14 drb sertést, Nagy-
Kőrösről 1 árus 10 drb sertést, Czeczéről 1 árus 16 
drb sertést, Dunavecséről 3 árus IX drb sertést, Duna-
patajról 2 árus 12 drb sertést, Soltról 3 árus 16 drb 
sertést, Czeglédről 1 árus 6 drb sertést, összesen 14 
árus 139 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús l'kg. 92-108 fillér, 1 q 80—84 korona, süldő-
hus 1 kg. 108—120 fillér, 1 q 96—5*8 korona, füstölt 
sertéshus 1 kg. 104—120 fillér. I q 96—99 korona 
szalonna z.airnak 1 kg. 88 — 96 fillér, 1 q 84- 88 korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 108—112 fillér, 1 q korona, 
háj 1 kg. 96 — 108 fillér, 1 q korona, disznózsír 
1 kg. 108 — 112 fillér, 1 q korona, kocsonyahús 
1 kg. 48—72 fillér, 1 kg. korona, füstölt sonka 
1 kg. 120—140 fillér. 1 q korona. 

öB. H.r-Kt.s • íikárusa&yvásár. (IX. Kerület Mestar-
•tuxa. 1£00 jan. 16 í székesfővárosi vásArigazgatósác 
íisntéss » k„tulek' részére). Felhozatott a szokott 
Víségíkből 250 szekér réti széna, 47 szekér muhar-

35 szekér í-uv.sza'mf., 15 szekér alomszalma, 0 szekér 
takar-eár-ví-satms, 5 ->zekér !enge?iszár, 7 szekér 
egyéb takarmány, (mbosbüikönv, sarjú a öbbi 500 
iáik Rzscska. A lorgalcm élénk. Jrak fii.-ben q-ként a 
ívetkeíők- réti széna 420-600. muhar 480—600, 
>sűfSíRlm« 280 320 alomszalma 220—260, egyéb 
disrmtay , lóhere , takannány-
iflma 100 kéve itcferitzár 1200—18C0 Inezerna 

, t*rjti 460—520 sa'maszecska340—480, széna 
, aj — , zabosbükköny 440-520. Ősszel 

~,„z<m 364 -rlf 491,400 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1900. jan. hó 12-én. 

A székesfővárosi közvágóhid és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 339 drb, eladatott 339 drb. 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú — db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb; belföldi 
9 drb, eladatott 9 drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött 78 drb, 
eledatott 78 drb, növendék borjú — drb, eladatott 
— drb, ölött bárány 29 drb, eladatott 19 drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjuvásár élénk volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 70' 88 
fillérig, kivételesen 94 fillérig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig di-bonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 
koronái?, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi 90—95 koronáig, kiv. ——- koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi 100—112 koronáig, kiv. koronáig 
suly sz., növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —•——•— koronáig 
páronkint, ölött bárány 15. 19.— koronáig párja. 

Budapesti jnhvásár. 1S00. január hó 15-én. (A 
siékesfővárosi közvágóhid és marhavásár igazgatósás 
jelentése a »Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 314 darab, 
eladatott 314 drb, feljavított juh —, kisorolt kos 
kiverő juh —1 bárány —, kecíke —, boszniai —, 
szerbiai —, angol keresi tezés —, romániai , 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár gyors lefolyású v0lt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü —•— K 

párkint, 43—48 K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljavított 
juhok —•-- páronrint, — fill.-ig íuo kl. élős. szerint, 
kisorolt kosok páronkint, kiverő juh —•— K 
páronkint, bárány — K. páronkint, kecske — K. 
anya jukok —•— K. páronkint, szerbiai — K. páron-
kint, angol keresztezés — K. páronkint, romániai — 
K. páronkint. 

Bécsi aertésvásár. 1900. jan. 16 án. (Schlei/fet-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 3463 süldő, 5601 zsirsertés, össze-
sen 9064 drb. 

A forgalom lanyha volt. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél 

kül : prima 78—80 fillér, kivételesen 81 fillér, közepes 
65-77 fillér, könnyű fillér, süldő 64—84 fillér. 

Elsőrangú hazai gyártmán) | 

MAGYAR 
^^ÉDASAGIGÉPGM 

RCSZVÉNY-TARSULAT 

B U D A P E S T . 

•a|yarerui| legnagyabb fe siyedBÜ 

| g a z d a s á g i g é p g y á r a , 
1 mely a gazdálkodáshoz szükséges 

összes 
gazdasági gépeket gyártja. 

||| Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
001 szakbarigé kérdéssel bizaloamal hozaink 

fordulni. 
KénxleUii árjegyzékké 
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A dr. Aschenbrandt-féle 

| bordói-por 
\ a legbiztosabb, kényelmes kezelésű és olcsó ellenszere 
I a szőlő- és a burgonya 

! peronosporájának 
\ Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak-
I tárában: 

50 kgos zsákokban á kg. 38 kr. 
10 kgos zsákokban.. a kg. 40 kr. 

_ 5 kgos zsákokban ___ .... á kg. 40 kr. m 
j A szőlő első permetezéséhez l°/'o; második permete-
| zéséhez I/V2—2%; harmadik permetezéséhez l1/a°/o-os oldatot 
| használjunk. — Egy kat. holdra kell 3 permezéshez 22—25 kg. 
| bordói por, 25—30%-al kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból.— 
§ A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. 

A dr. Aschenbrandt-féle 

Iréz-kéitpor 
j| a legbiztosabb, olcsó és a szőlőt , egyéb betegségtől is védél-
1 mező'ellenszere az 

oidiumnak ( l i sztharmat) . 
\ Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" 
I raktárában: 

50 kg. zsákokban '1:. ... ... a kg. 26 kr. 
10 kg. zsákokban á kg. 28 kr. 
5 kg. zsákokban á kg. 28 kr. 

§ ffi&BF" Ahol az 1899-ik évben volt oidium, először április 
j hóban, a mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk; 
| másodszor junius hó végén, harmadszor augusztus hóban. — 
] Egy kat. holdra kell 3 porozásához 15—18 kg. rézkénpor. 
| Sokkal kevesebb fogy belőle, mint a közönséges kén-
| porbél. 
| Az emelkedő rézgálicz és kénárak folytán 
| dr. Aschenbrandt- fé le porok fenti árai csak f ebruár 
| hé végéig kötelezők. — Tessék mielőbb a rendelést 
j eszközölni, hogy a tavaszszal szállíthassunk. Elkésett 
j rendelések teljesitéseért nem szavatolunk, mert 
| a gyártás korlátolt. 

j Permetező és fujtató gépek: 
í Yermorel-féle „Ec l a i r " permetező ... 20 frt 
j Yermorel-féle „Torp i l l e " porozógép 18 frt 

Megfe le lő m a g y a r g y á r t m á n y o k : 

! Permetező L. 14 frt 
j Kézi fu j tató (igen finoman poroz) _ 5 frt 
j Háti porozógép (igen finoman poroz) 14 frt 
j Az „Aschenbrandt-féle" porok megrendelhetők a vezérképviselő 

| Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
BUDAPEST, (A lkotmány-utcza 31. szám). 

Ezenkívül megrendeléseket elfogadnak: 

I A „Borászati Lapok" k iadóhiva ta la , 
BUDAPEST (Köztelek) 

és a v i d é k i m e g b í z o t t a k . 
I N T * Megbízottak, akik a rendeléseket összegyüj-
| tik kel lő dijazás el lenében ; ismét elárusítók, k ik a 
| port és gépeket eredeti csomagolásban a vidéken 
j árusítani óhajtják, kel lő juta lék ellenében; az egész 
| országból kerestetnek. 
| Jegyzők, tanítók, lelkészek, akik közsé-
| giik szükségletét összegyűjtik és egyszerre megren-
| delik, kel lő kedvezményben részesülnek. 

Jaco 9763 
amerikai ügető fekete mén, született Amerikában 1888, 
a. Patchen Wilkes 3550 (v. George Wilkes .5.19) a. d. Lida 
Patchen (v. Cambrino Patchen 58.) 

Record Amerikában 2 : 39. 

F e d e z é s i d i j ! O f > k o r o n a . 
A kanczák ellátására nézve a kisbéri feltételek alkalmaz-

tatnak. 
Bejelentésekaz ercsii uradalmi tiszttartóságlioz 

Ercsi, Fejérmegyében, intézendők. • 

Ercsii uradalmi tiszttartóság 
180 G u t t m a n n L a j o s , s. k. tiszttartó. 

E l a d á c s @ m @ i é k . 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület 

faiskola telepén 

I C i T e l a t l ó : 
100,000. darab egyéves akáczcsemete ezrenként ÍO kor. 
25,000. . „. „ gledicia „ „ 12 „ 
15,000 .'--•„ kétéves eper fa „ .„ 14 „ 

A dus gyökérzetü, erőteljes növésű csemeték, iskolázásra, 
élősövény; szegély- és védültetésre kiválóan alkalmasak. 

Árak csomagolással együtt, vasútállomáshoz szállítva ér-
tetnek. Nagyobb megrendelések után megfelelő engedmény. 

Megrendelések 

Egyesület i t i t ká rság Szo lnok ra 
(megyeház) kéretnek. 140 

Hirdetmény. 
Egyéves 

méncsikók 
vásárlása. 

Felhívom mindazon- tenyésztőket, kiknek birtokában 
legalább is 4 jó származású, erős csontú, szabályos 
testalkatú, saját nevelésű egyéves méncsikő van s azokat 
az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szándékukat, 
a helynek és utolsó postájának, a hol a csikók állanak, 
valamint a csikók származásának, magasságának, színé-
nek és árának pontos megjelölésével a m. kir. földmivelés-
ügyi minisztériumhoz benyújtandó s 1 koronás bélyeggel 
ellátott írásbeli nyilatkozatban, legkésőbb 

1900. évi február hó l - ig 
bejelenteni szíveskedjenek, mivel az ezen határidőn tul 
érkező bejelentések figyelembe. vétetni nem fognak. 

Budapest, 1900. évi január hó 6-án. 

M. kir. földmivelésügyi 
170 . . miniszter. 
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Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ara: 1 tiorona és 50 fiUér* 

Portomentes küldéssel egy korona és 80 fillér (90 krajczár). 

Egy díszesen s teljesen vászonba kötött, naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű 

számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész éven át használhat. 

Megrendelések 

a „Köztelek" kiadóhivatalába B u d a p e s t , IX. ker., Üllői-ut 25. sz. intézendők. 



KÖZTELEK, 1900. JANÜÁR HÖ Í7. 6. SZAM. ÍÖ-IK ÉVFOLYAM. 

Fedezési 
hirdetmény. 

K i n g Almonarcli, Mt . record 1-35 sötét sárga importált 
amerikai ügető mén, ell. 1889-ben, 168 cméter magas, apja 
Almonarcl i (record angol mföld 2'241/2, 14 ívadékkal a 
'2'30-as listában) anyja Dani of S. R . (S. R. ang. mföld 
recordja 2.09^4), 

Gróf Zichy János zichy-ujfalusi 
mésiesébeffi, dij 100 korona § 

kanczáknak csak a zab számíttatik fel. Bejelenteni lehet 

178 Sróf Zicüy Xázmérnál, 
Zichy -U j fa lu (vasút-, posta- és távírda állomás), Fejérmegye. 

Lapunk bekötési táblája 
t f r t 8 6 k : p é i ? t (portőmenteseE) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
Perczenfes tiszti 
115 állást keresek, 
garanciális kezelés mellett, körülbelül 2000 holdig ter-
jedő bjrtokon, olyformán, hogy a birtok rendes évi bér-
hozamát biztosítom az általam letétbe helyezett ennek 
megfelelő készpénzzel és a biztosított összegen felül elért 
eredményböli bizonyos százalék képezi az én tiszti juta-
lékomat. Akadémiai képzettségű 14 évi gyakorlattal biró 
ref. vall. családos intézötiszt. Czim a kiadóhivatalban 

8." jegy alatt. 

V I T U L O S A L 

(törvényileg védve) 
( D r . Weissenlberg H . ) 

E g y e d ü l i , b i s t o s ó - s r s s e r 
a fertőző borjuvérhas ellen 

W ( B o r j u v é s i ) . 
Hindig biztos hatású, egyszerű alkalmazás! 

Elkülönítés, fertőtlenítés stb. szükségtelen. 
Számós elismerő nyilatkozat. 

Egyedüli készítője: 

Menge B. vegyész Tichau O.-S. 
Ismertető füzetek ingyen és bérmentve. 

Magyarországi vezérképviselő: 59 

Kalmár Vilmos, 
Budapest, TI. , Teréz-körut 3. 

Vető-
magvak 

alanti- fajokban és mennyi-
ségekben egy uradalom 
által megvételre, kerestet-
nek. Ajánlatok minták ki-, 
séretében e lap kiadóhiva-
talához „uradalom 1900.* 

jel alatt kéretnek. 
—• Szükségelt magvak : — 
180 mm. baltaczim, 
40 „ vöröshere, 
16 „ luczerna, 
6 „ répamag, 

Mammuth, 
6 „ répamag, 

Olajbogyó. 

•i é g y v a s ú 
m é l y i t ő e k e 

Feketê pusztto L®IpséI1y-

1 l H M M g § g f j t g < > 

K A I N I T 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

• Árak: — 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

T. cz. 

gazdaközönség 

gazdatiszteket, 
gépészeket, 
molnárokat, 
kovácsokat, 
szeszfőzőket 

és egyéb a szakmával ro-

igénylek, ^ B8 

Krakauer Ármin 
mezőgazdasági személyzet 

elhelyező intézet 
Budapest, VII., Sip-u. 14. 

Báró Harkányi Fiigyes 
taktaharkányi uradalmá-
ban eredeti Hallett Che-

valier pedigree és 
Kwassitzi Hanna pe-
digree mag után ter-
melt VETŐMAG 
ÁRPA 100 kilónként 
18 koronáért loco Szerencs 
állomás ELADÓ. Meg-
rendelések az uradalom 
központi irodájához 

Budapest, Andrássy-
ut 4. sz. intézendői. 

149 

m ^ b T Í f l o Z S ^ s S 
levő nemesitvény, szőlőgazda-

Vessző kosár 
nagyobb mennyiségű, házilag 
készitve, gazdasági czéloknak 
teljesen megfelelő, kapható 
egyházî azdaságnáT̂ p̂ B̂ aa-
Bicske, hol bővebb felvilágo-

Sajtóhiba helyesbítés. 

Az 1900. évi január hő 
1-én életbelépő magyar-
adriai díjszabások 1. és 2. 
füzetében következő he-
lyesbitéseb vezetendők 

keresztül. 
Az 1. füzet 209. oldalán 

a 35. útirány 
„Kis-Kun - Félegyháza-

Szeged-Szabadka-Sziszek-
péage-Zágráb-Károlyvá-

A 2. füzet 199. oldalán 
pedig a 34. útirány. 

„Kis- Kun - Félegyháza-
Szeged-Szabadka -Sziszek 
(D. V.—S. B.)-Zágráb-
Steinbrück"-re helyesbi-

Lapunk kiadóhivatalá-
ban megrendelhető: 

A "sertés javítása 
és hizlalása 

g a z d á k és h i z l a l ók h a s z n á l a t á r a . 

Irta K. Ruffy Pál. 

Vető- a • a 
magvakból 

l a u c z e r n a , 

Répamag, 
Csomós ebir 

Franczia perje 
fűmag. 

K o r á n é r ő : 
tavaszi Ibuza, 
duppaui zab, 
székely tengeri, 

Faiskolai termékekből 
Vadgesztenye, 
Kőr is fa , 
tölgysorfák és 

csemeték, 
ffizdugványok. 

Magyar tenyész-
bikákból. 

30 darab kiválóan fejlett 
példány. 

69 Kapható: 

gr. Teleki 
Arvéd úr 

drassói uradalmában, 

MAIISCHALL L 
kocsi-, hajié-, lovagié- és istáElészergyár, 

gözförésze és fahajlitó telepe 

Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 
Ajánlja: 

Sandauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait 
és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és 

a legkülönfélébb alakokban. 

5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

T i s z t i é ® p o l g á r i l o v a g l ó e s z k ö z ö k ! 

Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. 
Mintaraktár a ker®*" cdolsai m m n m állandó kiállításában Budapesten, Városliget.  

KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 
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K I S H I R D E T É S E K f 5 ^ 
BETÖLTENDÖÁLLÁS. I 

Á L L Á S T K E R E S Ő K , 

Á L L A T O L 

kocsi lovak, 
4 pár, 154-161 ctm. ma-

magyarfajtinó 

i g á s ökör . 

nm/nnrln!/ a U , 

n o v e n o e K OKOF 

é s ü s z ő I 
j á r m o ö kr ö ke t 

S E 

tóflettem fegy*részí be 

H e n r i k I gnácz , 

Eredeti 

Rambouillet 

g r ó f H e r b e r s t e i n 

Pa l l aT i c in i 
Sándor «ir mind-

16 drb 3 éves 

tenyész-
bika 

Basa J ó z s e f u 

Szeged (1 óra) vagy 
Algyő (l/4 óra), hová 

Wolf János, 

p r B 
tenyészetemből eladok gyö-
nyörű óúksxemdeni li-

HSEI 
V E G Y E S E K , 

la/^So^TrnbecfLSsX^ 

á r j e g y z é k e t 

tárától. 

RadwaneF és Rónai 

U E J 
c " m 1 6 0 

mag 
József föherczeg Ő 

cs. és kir. Fensége 

1900-diki 

S -

második 
felében 
jelenik 

meg. 
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gőzökével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t sző lő - te lep i tésekhez . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

Wn i r r r n M n gőzszántási vállalkozó 
ü L r r t n n i l , B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

Reichskanzler nevű, 22% keményítő tartalommal bíró 

szeszgyár i burgonya, 
2 f rton 100 ki lónkint zsák nélkül eladő. 10 q felüli meg-

rendelések 

Gróf Pálffy József uradalmi igazgatóságához, 
Szomolányra intézendők. 9100 

197974/99. C. I/b. Magy. kir. államvasutak-
Hirdetmény. 

(Osztrák-magyar vasúti kötelék. Nyugot magyar osztrák vasúti kötelék. Reexpediczio-
nális kedvezmény Kolinban betárolt finomított czukorküldeményekre nézve. 

Az 1898. évi január hó 1-től érvényes díjszabás I. rész áruosztályozása szerint 
C. 32. a) tétel alá tartozó czukorküldeményekre, melyek Pecek állomáson teljes 
kocsirakományban feladattak s Kolinban az „Uvocni banka* tárházában betárol-
tattak,, onnan pedig a Duoa jobb és balpartján fekvő budapesti állomásokra, vala-
mint Ó-Buda Filatori gát állomásra reexpediáltattak, a reexpediczió kedvezménye 
1900. január hó i-től visszavonásig, de legkésőbb 1900. deczember hó végéig enge-
délyeztetik. 

Minden reexpedált küldemény után 100 kg.-kint 6 fillér (hat fillér) reexpe-
diczionális illeték számíttatik, egyebekben pedig a Magyarország és Ausztria tár-' 
házaiban betárolt és azokból reexpediált áruk kezelésére és elszámolására 1900. 
január hó 1-től érvényes határozmányok mérvadók. 

A reexpedicziónak legkésőbb a betárolás napjától számítandó 12 hónapon 
belül kell megtörténnie. 

Budapest, 1899. deczember hóban. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

egyszersmind a részes vasutak is. 

AZ 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASAGI EGYESÜLET 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó VÁLLALAT 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan 2.40 3.— 

Cserháti Sándor Talaj ismeret 1.60 2 .— 
Hilgard-Treitz Szikes talajok .'. —.80 1 — 

Domokos Kálmán Gazdasági építészet 

I-ső rész 2.40 3.— 

Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

II-ik rész 2.60 3.— 

Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 

Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— 

Acsádi Jenő Mezőgazdasági Üt-, Vasút- és 

Hidépitészet 2.60 3.— 

Molnár István Gazdaság ,gyümölcstermelés 

(sajtó alatt) ' __ 2.— 2.40 

Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— 

Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés /.— —.— 

Megrendelések az 

Orsz. Magy, Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX., Üllői-ut 25. szám (Köztelek) 

intézendők. 

Tavaszi vetésre 
első minőségű 

Hanna-Pedigree árpát, 
mely utőtenyésztése az eredeti Kvassitzi árpának. 

Ezen árpafaj már évek óta nagyon beválik; mivelhogy 
a mellett, hogy dúsan fizet, oly minőségben terem, mely el-
ismert finomságánál fogva sörfőzésre kiválőan alkalmas 
és mint ilyen a legnagyobb áron adható el. 9069 

Czukorgyár Diószeghen, 
P o z s o n y m e g y é b e n . 

T . C z . 
Van szerencsénk I f j . l o v a g P r o s k o w e t z I m r e ur következő 

tenyészeteit szives figyelmébe ajánlani : 
Évek sora óta nem csupán a belföldön, hanem a külföldön is a legnagyobb 

és folyvást növekvő sikerrel elterjedt és mint szinte korszakalkotó tenyészet 
áltálánosan elismert 

Kwassitzi eredeti Hanna-Pedigree vetőárpa, 
mely a következő tulajdonságok által tűnik ki: 

kiváló koraérettség, 
legdúsabb termés és tele szemek, 
legnagyobb keményitöliszt tartalom, 
legnagyobb kivonotkiaknázás, 
csekély proteinanyagok, 
finomhéjasság, fodrozódás és puhaság, 

Méijegy. csekély kihullás tulérettségnél. 
Az érdekeltek biztosítására egy föltétlenül valódi vetőmag beszerzésénél, 

melyet egyedül mi gazdaságainkon, minden más fajta kizárásával tenyésztünk és 
kultiválunk, ezen tenyészetünket az olmützi kereskedelmi és iparkamara védjegy-
bejegyzési hivatalánál R. Z. H g sz. a. fennebbi védj egy gyei bejegyeztettük, 
a mire az érdekelteket különösen figyelmeztetni bátorkodunk. Felkérjük, hogy 
megrendeléseit mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjék, hogy a készletnek megfele-
lőleg a szükségletnek megfelelhessünk, minthogy árpánkat már több izben még 
újév előtt teljesen eladtuk. A megrendelések azon sorrendben eszközöltetnek, a 
mint nálunk beérkeznek. 

Kwassitzi eredeti Hanna Korán érő rozs, 
mely szintén ugy bel-, mint a külföldön jónak találtatott. Ezen tenyészet is kiváló 
koránérettség által tűnik ki, ugy hogy learatása a kései rozsnemüek és az árpa. 
előtt történik, a mi a gazdasági üzemnek nagy hasznára válik. Kwassitzi korán 
érő rozsunk jó termést ad, hosszú szalmát és a legtöbb finomhéjas, fodrozott, zöld 
szinü szemet tartalmazza (84° o zöld szem, szemben a petkusi rozszsal, mely 54°/o-ot 
tartalmaz). A zöld szemek tudvalevőleg értékesebbek — mert nitrogén tartalmuk 
nagyobb — mint a másszinüek. — A vetés, mint eredeti Hanna árpánknál, átlag 
150 kg. hektárookint. Végül Kwassitzi nemestenyésztésü czuKorrépa-
magunkra (Klein-Wanzlebeni fajta) bátorkodunk szives figyelmét felhívni, 
melynek előnyei ismeretesek. Felvilágosításokkal szívesen szolgálunk. 

Kwassitzi cznkorsryár részv.-társaság-. 
Posta- és táyirdaállomis : Kwassitz. — Kaiser Ferdinands-Nordbalin iilomis : Kwassiti 

Tluinatscliau (Morvaország ) 

2362/1900. C/II. • Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

(Sajtóhiba helyesbítések a magyar adriai köteléki díjszabásokban.) 
Az 1900. évi január hó 1-tŐl érvényes magyar adriai vasúti köteléki díjsza-

básokban a következő sajtóhiba helyesbítések eszközöltettek: 
A II. rész 1. füzetében a 83. oldalon Pakrácz állomásnál az 1., 4. és 8. számú 

betároló állomások rovataiban az ,1" helyett „—" jel íratott, továbbá a 187. oldalon 
Slodojovec állomás IV/b kivételes díjszabásának tétele „246"-ró 1226-ra helyesbittetett. 

A II. rész 2. füzetében a 122. oldalon Budapest déli v. (S. B.) állomásnak 
útirány sorszáma „55"-ről „50*-re helyesbittetett. 

Budapest, 1900. évi január 5. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

egyúttal a többi részes 
vasút igazgatóságok nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Eladó bikák. 
Méltóságos gróf Hadik Bárkóczy Endre ur orsz. törzs-

könyvezett és rendszeresen tulberculinozott telivér simmentháli 
tenyészetében, 5 drb 2 és lVa éves tuberculin ojtásra nem 
reagált b ika van eladásra feláll ítva. 

Bővebb felvilágosítást ad 

!!§• az uradalmi tiszttartóság •Ü 
Tavarnán Zemplénmegyében. 143 

.P&tria" irodalmi ég nyomdai részvénytársaság nyomtat Budapest. (Köztelek). 




