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KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Áx országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Hea tagoknak"elóflzetést fllj; 
Egész érr* 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

A b Országos fiiagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

i i egyesületi tantea felügyelete alatt: 
Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az OMQB. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szllasay zoltün ai OMOE. szerkesztS-tltkira. 
Társszerkesztő: Bnday Barna az OMOll. tltkira. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Kőztelek), Űllői-út 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Meghívó 

az 

„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

1900. évi rendes közgyűlésére, 
mely november hó J25-én, azaz vasárnap 
d. e. 10 órakor fog a „Köztelek" nagy-
termében megtartatni. 

Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyvhitelesitők és jegyző 

kiküldése. 
3. SzaVazatszedő-bizottság kiküldése. 
4. Egyesületi elnök és három alelnök 

választása. (Alapszabályok 26. §.) 
5. Kilépő és meghalt 15 választ-

mányi tag helyébe 6 évre tizenöt, elhalt 
2 igazgató-választmányi tag helyébe, illetve 
4 évre két igazgató-választmányi tag vá-
lasztása. (Alapszabályok 35. §.) 

6. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag 
választása (Alapszabályok 62. §.) 

7. Igazgató-választmány jelentése az 
1899/1900-iki évi egyesületi működésről. 

8. Változások a tagok létszámában 
az elmúlt egyesületi évben. 

9. Számvizsgáló-bizottság és az igaz-
gató-választmány jelentése az 1899-ik év 
zárszámadása, vagyoni kezelése és va-
gyonállapotáról. 

10. Az 1901-ik évi költségvetés 
megállapítása. 

11. Igazgató-választmány javaslata 
Jules Méline volt franczia miniszterelnök 

és földmivelésügyi miniszter és a párisi 
gazdakongresszus elnökének üdvözlése 
tárgyában. 

12. A „Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségé"nek tagjai és a székes-
főváros által az igazgató-választmányba 
3 évre beválasztott képviselők bejelen-
tése. (Alapszabályok II. R. 4. §.) 

13. Jelentés az Istvántelek kisajátí-
tásáról. 

14. Az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" tagjainak az igazgatőválaszt-
mány utján a közgyűlés elé terjesztett 
és irásba foglalt beadványai.*) 

Budapest, 1900. október 29. 

Qróf Desséwffy Aurél s. k., 

Kedvezményes utazásra jogosító 
i g a z o l v á n y t f. hó 15-ig jelentkező tag-
jainknak 10 filléres levélbélyeg beküldése 
mellett küldünk. Kérjük az indulás helyét 
közölni. 

*) Hogy a tagok beadványai és indítványai a 
közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok 
a közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az 
elnökhöz, vagy annak helyetteséhez, vagy az igazgató-
hoz beadassanak. 

Meghívó 
a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
f. évi november hó 26-án, azaz hétfőn 
délelőtt 10 órakor a Köztelek (Üllői-ut 
25. sz.) nagytermében tartandó évi rendes 

Y . n a g y g y ű l é s é r e . 

Tárgyai: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag 

választása. 
3. Uj szövetségi tagok bejelentése 

és felvétele. 
4. Jelentés a szövetségi iroda mult 

évi működéséről s a szövetség évkönyvé-
nek bemutatása. 

5. Az 1899-ik év zárszámadásainak 
bemutatása s a felmentvény megadása. 

6. Az 1901. évi költségvetés meg-
állapítása. 

7. A szegedi I. mezőgazdasági orszá-
gos kiállítás zárszámadásainak bemuta-
tása s a felmentvény megadása. 

8. Az 1901. évi programm megálla-
pítása. 

9. Elnöki jelentés a II. mezőgazda-
sági országos kiállítás helyének kijelölése 
s előterjesztés kapcsolatos teendők tár-
gyában. 

10. Felterjesztés intézése a föld-
mivelésügyi miniszterhez a Szövetség 
segélyezése tárgyában. 

11. Nógrád-, Arad-, Bihar- ésNyitra-
megyei gazdasági egyesületek indítványa 
a börze reformja tárgyában. 

12. Nemzetközi mozgalom megindí-
tása a gabonaáruk szabályozása tárgyá-
ban. Előadó: Bernát István. 

13. Husértékesités előmozdítása a 
huskiviteli vágóhidak szervezése utján. 
Előadó Jeszenszky Pál. 

14. Gazdasági egyesületek szervez-
kedése. Előadó: BuHneh Gyula. 

A téli idényre világító és fűtőanyagok 
u . m. 

PETROLEUM, LÁMPAOLAJ, KŐSZÉN, továbbá 
L Ó T A K A R Ó K 

dús választékban és legjutányosabban beszerezhetők a 
MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉNÉL Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. 

Mai számunk 16 oldal. 
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15. Szövetségi tagok esetleges elő-
terjesztéseraz alapszabályok II. R. 23. §-a 
alapján. * ) 

Gróf Dessewffy Aurél s. k., 
elnök. 

Pályázat. 
Az OMGE, kebelében a kereskede-

lemügyi miniszter ő Nagyméltósága támo-
gatásával felállítandó ipari szakosztály 
vezetésére egy titkári állásra (egyelőre 
2 év tartamára) pályázat hirdettetik. Java-
dalmazás évi 2400 korona és 900 korona 
lakbér. Megkívántatik gazd. tanintézeti, 
vagy kereskedelmi akadémiai oklevél. 
Ezenfelül gyakorlati működés kimutatása 
előnyt nyújt. Bélyegtelen kérvények no-
vember 15-éig az OMGE. igazgatóságá-
hoz nyújtandók be. 

Budapest, 1900. november 1. 

Forster Géza, 
igazgató. 

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület tagsági oklevele. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület alapszabályainak megfelelöleg tag-
jainak külön kivánságára tagsági okleve-
let is szokott kiállítani. 

Hogy ezeket a tagsági okleveleket 
tagjaink keretbe foglaltathassák és az 

*) 23. §. Hogy a szövetséges gazdasági egyesüle-
tek1 javaslatai, vagy a földmivelésügyi miniszter által a 
nagygyűlés elé terjesztett tárgyak a szövetségi nagy-
gyűlés elé vihetők, szükséges, hogy azok a szövetségi 
nagygyűlés megtartása előtt 10 nappal kinyomatás s a 
kiküldöttek között való szétosztás czéljából az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület elnökének, vagy, végre-
hajtó-bizottságnak beküldessenek. 
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egyesülethez való tartozóságukat ezzel 
is kimutathassák, az Egyesületi Tanács 
intézkedéséből egészen uj, művészi ki-, 
vitelü okleveleket készíttettünk, melynek 
1A-részre kisebbített képét 1679. lapon 
közöljük. Ezen okleveleknek ára 2 korona. 

Mivel ez oklevelek most készülnek, 
hogy a szükséges példányszámról némi 
tájékozást nyerhessünk, fölkérjük t. tag-
jainkat, hogy akik az oklevélre igényt 
tartanak, ebbeli szándékukat akár egy-
szerű levelezőlapon, akár az oklevél 
kiállításáért járó 2 korona összeg bekül-
désével, mielőbb bejelenleni szíveskedjenek. 

A kiállított okleveleket rövid idő alatt 
megfogjuk küldeni. Akik már oklevelet 
rendeltek, azoknak, amint elkészül, szét 
fog küldetni. 

Budapest, 1900. nov. 1. -
Forster Qéza s. k., 

igazgató. 

Tisztességtelen verseny. 
A tisztességtelen verseny térfoglalásából 

folyólag nemcsak a fogyasztóközönség, de e 
verseny káros hatását még közvetlenebbül 
érző kereskedelmi és ipari körökből is imétel-
ten hangzott fel a kívánság törvényes intézke-
dések életbeléptetése tekintetében, annak meg-
gátlása czéljából. Az uj irányzat, amely a 
kormányváltozással köszöntött be, feladatának 
ismerte a tisztességtelen verseny kiküszöbölé-
séről gondoskodni. így látott napvilágot az a 
törvényjavaslat, amelyet a mult hét folyamán 
öt napon át tárgyalt igen beható részletesség-
gel egy a kereskedelmi, ipari és mezőgazda-
sági érdekeltségből egybehívott értekezlet. 

A törvényjavaslat első híre nem valami 
kellemesen érintette a kereskedelmi köröket s 
aki a kereskedelmi körökkel összeköttetésben 
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lévő sajtó igen erős kifakadásait olvashatta, az 
önkénytelenül azt a benyomást kellett, hogy 
szerezze, hogy a kereskedelmi köröknek a 
tisztességtelen versenyről intézkedő törvény-
javaslatra mi szüksége sincs. Tényleg oly 
közlemények is napvilágot láttak, amelyek 
abból indultak ki, hogy annál kevésbbé van e 
törvényre szükségük, mert nemcsak hogy tisz-
tességtelen verseny, de semmiféle verseny 
sincs még az országban. 

Az uj törvényjavaslattal szemben a leg-
feltűnőbb módon exponálták magukat azonban 
a főváros kereskedelmi testületei, ezek közül 
is különösen azok, amelyeket a nagy kereske-
delmi és nagy ipari körök uralnak. 

Az ankét előtti hangulatból azt lehetett 
tehát következtetni, hogy a kereskedelmi mi-
niszter e törvényjavaslat kidolgozásáért a 
kereskedelmi és ipari körök részéről erős 
megtámadtatásoknak lesz kitéve. 

A legnagyobb meglepetésünkre azonban 
ennek épp az ellenkezője történt. Az ankét 
valósággal Pál fordulása volt, mert még a 
törvényjavaslatot legerősebben elitélő buda-
pesti országos kereskedelmi és iparcsarnok 
kiküldöttje, Sándor Pál is elismeréssel adózott 
a kereskedelmi miniszternek a javaslat ki-
dolgozásáért. 

A szép számmal képviselt testületek közül 
nem is akadt egy sem, amely a törvényjavas-
lat törvényre emelésének a szükségességét ne 
hangsúlyozta volna és ez az egyértelműség 
biztos jele annak a szükségnek, amely a tisz-
tességtelen verseny kiirtása tekintetében már 
régóta fennáll. 

Az öt napon át folyó vita igen alaposan 
megrostálta a törvényjavaslat egyes intézke-
déseit s valószínű, hogy a minisztériumnak a 
törvényjavaslaton igén sok korrekcziója lesz. 

Mezőgazdasági szempontból a törvény-
javaslat nemcsak azért bir fontossággal, mert 
a fogyasztót a kereskedelem visszaéléseivel 
szemben megvédi, de azért is, hogy magában 
a mezőgazdasági forgalomban is a kereske-
delmi tisztesség elvét beleplántálni lesz 
hivatott. 

válik. Az atyafelől az érdekel: mennyi a jöve-
delme ? A leányról azt kérdezzük : mennyi a 
hozománya? S ez az anyagiság ellensége a 
szellemi működésnek is. E sivár korból a 
művész sem meríthet eszményképeket. Az Író-
nak bő és könnyű életre van szüksége, hogy 
ezt megszerezhesse, sokat és szaporán kell 
dolgoznia. A fődolog, hogy a mü elkeljen; 
ezért van ma férczirodalom. így öl ki a pénz 
őfelsége minden eszményi tartalmat a népek 
szivéből. Mi pedig, kik már az arany hatalmát 
ismerjük, segítünk neki ebben. A gyermek 
legzsengébb korától kezdve egyébről sem hall 
beszélni, mint a pénzről. Szülői legfontosabb 
kötelességüknek ismerik, hogy a pénz szük-
ségessége felől kioktassák és végre is meg-
tanul leborulni a pénz mindenhatósága előtt, 
így támadja meg az egész társadalmat a pénz-
vágy nyavalyája, aláásva a munka becsülését, 
mely csak eszköze a pénzszerzésnek; az 
anyagi érdekek sivár szempontjai alárendelve 
a családhoz való ragaszkodást, a házasságot 
és végül a hitet. ,A szellemi és erkölcsi nagy-
ság s az abból folyó boldogság ellentétes 
irányban halad az anyagi jóléttel" — végzi 
Victorin Vidal a hanyatlás okáról irt fejezetét, 
amelynek minden sora a megdöbbenésig talál 
a mi viszonyainkra is. 

Szörnyen érdekes tehát a mi szempon-
tunkból is, hogy a pénzkórság borzasztó kö-
vetkezményei ellen micsoda orvosszereket hoz 
ajánlatba a franczia iró. Minő fegyverekkel 
harczoljunk a pénzkirály ellen és melyik 
csatatéren ? 

Victorin Vidal azzal felel meg, hogy tér-
jünk vissza a természethez, a jó erkölcsökhöz 
ős a valláshoz. És ha mi oda már meg nem 
térhetnénk, igyekezzünk legalább gyermekeink-

T A R C Z A . 

Ellenségünk a pénz. 
A .Magyar Gazdaszövetség" hivatást 

teljesít, mikor ilyen és ehez hasonló dolgoza-
tokat ad ki, mint amely a fenti vitát provo-
káló czimet viseli. Egy franczia szellemesség-
gel és könnyedséggel megirott röpirat ez. A 
dolgozatot a Bernát István kitűnő érzéke vá-
lasztotta ki, élvezetes átültetése a Kolos várj né 
Korányi Ilona tollát dicséri; maga a franczia 
szerző: Victorin Vidal. Öt dicsérjék a fran-
cziák, mert nem csak nagy iró, de jó hazafi is. 

Victorin Vidal a lehanyatlott század 
dekadencziáját következőképpen részletezi: 
»Az irodalom erőtlen hanyatlásnak indult, a 
művészet a középszerűség mértékét sem üti 
meg. A magánerkölcsök lazák; a nyilvános 
élet erkölcsei megbecstelenittettek. A vallást 
arczulütik, a család intézményét aláássák, a 
tulajdont naponta megtámadják. A társadalom 
szakadozik, repedezik s alapjában inog. Er-
kölcsi hanyatlás, romlás mindenütt!" Ezek a 
megfigyelések bennünket is érdekelnek. Mert 
Victorin Vidal ugyan a franczia nemzet nagy-
szerű hanyatlásának drámáját ecseteli, de a 
megfestett kép találó a magyar nemzetre is. 
És találó a világ összes czivilizált nemzeteire, 
amelyeknél a pénz vált a mindeneket mozgató 
hatalommá. Igenis, a pénz. Azt mondja Victorin 
Vidal, hogy a franczia nemzet szomorú ha-
nyatlásának a pénz a szülő oka. Még pedig 
borzasztó nyomorokat szült minden vonalon. 

Hajdan a földmives elégedett volt, ha 
munkájával megszerezte egyszerű táplálékát és 
gazdálkodása eredményeként szaporíthatta né-

hány barázdával szántóföldjét. Ma öltözéke 
czifrább, vágya kényesebb s hogy foglalkozása 
mégis szűkebben hajtja a hasznot, hátat fordít 
falujának s áz aranyesillogás a nagyvárosba 
vonzza, melynek örvényében rendesen elmerül. 
A városi munkás kergeti a jólétet, de szívós 
munka és kitartás nélkül s végül is a szocziá-
lisztikus utópiákhoz fordul, hogy a mások 
munkásságának gyümölcsében osztozkodhassék. 
A kisiparos vergődik a létküzdelemben, hogy 
jövedelmét szaporítsa és vágya majdnem 
mindég kielégithetlen sóvárgássá fajul. Pedig 
egyszerű életmódja mellett ez élvezhetné a 
jólétet leginkább. És főként a régi ariszto-
kráczia soraiból kerülnek ki a pénz boldogta-
lan kényszermunkásai. Ősi földjük a termények 
olcsó ára miatt nem jövedelmez, de egyszerűbb 
életmódra mégsem térnek át, mert annak a 
felfogásnak az uralma alatt állanak, amely 
szerint a világban csak annyit számítunk, a 
mennyi a pénzünk, tehát futnak a pénz s 
legtöbbször a kölcsönpénz utan, amely a tönk 
szélére juttatja őket. Gyermekeik nevelésénél 
is az az irányadó szempont, hogy mielőbb s 
minél több pénzt keressenek; hajlam, jellem, 
észjárás nem határoz, csak az a fő, hogy a 
leggyorsabban és legjobban jövedelmező oklevél 
legyen meg. S ha tovább megyünk, látjuk, 
hogy minél gazdagabb az ember, annál nagyobb 
gazdagságra vágyik. A vagyonának tetőfokára 
ért pénzember nem élvezi békén millióit, mert 
az arany égető láza emészti. Beleveti magát 
az üzletek és a tőzsdejáték árjába s nem áll 
meg, mig valamely vakmerő ügylet elnyeli az 
összegyűjtött vagyont. Nem keresve egyebet a 
pénznél, immár oda jutottunk, hogy csak 
azokat szeretjük már, akik annak birtokában 
vannak.. A pénz már a köztisztelet hőmérőjévé 
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Nem egy panasz merült fel már a tekin-
tetben, hogy gazdaközönségünknek a kereske-
delmi tisztességről igen furcsa fogalmai van-
nak. S hogy a gazda oly ritkán lép a fogyasztó-
val közvetlen összeköttetésbe, nagy részt oka 
lehet az, hogy a megrendelések foganatosításá-
nál nem a szükséges korrektséggel jár el. 
Elég itt szőlővesszőforgalmunkra utalni, ahol 
a földmivelésügyi miniszternek rendelet utján 
kellett intézkednie egy ojtvány és szőlővessző-
usanee megállapításával az elharapódzott visz-
szaélések megszüntetéséről. 

Ezért nem fejlődik gyümölcsforgalmunk 
s egyéb a gazda által termelt fogyasztási 
czikkek forgalma, mert a fogyasztó közönség 
sohasem biztos a tekintetben, hogy a rendelt 
árut a hirdetett minőségben kapja-e. S épp a 
mezőgazdasági forgalom fellendülése czéljából 
is igen fontos szükség a törvényjavaslatnak 
mielőbbi törvényerőre való emelése. 

S igy nyitott ajtót döngettek azok az 
értekezleti felszólalók, akik az előterjesztett tör-
vényjavaslatban kereskedelemellenes tenden-
cziát, vagy irányzatot láttak, mert az" csak 
kereskedelmi és ipari forgalomról szól. 

Mi gazdák nemcsak nem tiltakozunk a 
törvényjavaslat intézkedéseinek a mezőgazdasági 
forgalomra való alkalmazása ellen, de sőt köve-
teljük azt, mert gazdasági életünk csakis akkor 
lesz egészséges, jövő fejlődése csakis akkor 
nyugszik szilárd alapokon, ha a kereskedelmi 
tisztességet nemcsak a kereskedelmi és ipari 
forgalomnál tartjuk szem előtt, de a gazda-
közönségbe is beléneveljük. 

Amidőn azonban a gazdasági élet s 
illetve a gazdasági forgalom tisztességes ala-
pokra való fektetéséről van szó, mindenkit kí-
nosan érinthettek azon felszólalások, melyek 
ezen törvényjavaslatnak a külföldi forgalomra 
való kiterjesztése ellen tiltakoztak. Ez annyit 
jelent magyarul, hogy ha befelé minden áron 
tisztességesnek kell lennünk, akkor legalább a 
külfölddel szemben maradhassunk tisztesség-
telenek. 

Nagyon is kívánatos, hogy ezekről a fel-
szólalásokról külföldi fogyasztóink ne vegye-

nek tudomást, de általában külföldön senki 
se vegyen tudomást, mert erkölcsi felfogá-
sunkat igen furcsa szinbe tüntethetné fel. 

A mi kivitelünk talán ép ellenkezőleg 
azért nem bír fellendülni, mert a külfölddel 
szemben a tisztességtelen yerseny nagyon is 
érvényesült. Megengedjük, hogy a külföld ezen 
jóhiszeműségének a kizsákmányolása pillanatnyi 
előnyökkel járhat ugyan, de sohasem nyújt-
hat alapot egy állandó összeköttetésre. 

A turpisság csakhamar kitudódik s a 
leleplezett visszaélések oly visszahatással van-
nak, amely a magyar kivitelnek az érvényesü-
lését valósággal kizárja. A legnagyobb ipari 
kivitellel biró államok épp a kereskedelmi 
tisztesség szigorú betartásának köszönhetik 
iparuk és kereskedelmük nagyarányú fejlő-
dését. 

De nemcsak a kereskedelmi tisztes-
ségtelenség, de a piacz fraus szentesítése 
ellen is állást kell foglalni. Ha mi a 
magyar gyártmányunkat a kültöldön külföldi 
czégér alatt hozzuk forgalomba, ez uton nem 
teszünk szolgálatot a magyar iparnak. Sőt 
ellenkezőleg ép versenytársaink érdekeit szol-
gáljuk. Mert ha a fogyasztó közönség a hamis 
czégér tudatára ébred, a magyar gyártmányok 
iránt még fokozottabb ellenszenvvel fog vi-
seltetni, mintha a magyar gyártmányt magyar 
czégér alatt bocsátandók a forgalomba s nem 
a czégér, hanem az áru minőségével igyek-
szünk a fogyasztó-közönség tetszését egyenes 
uton kinyerni. 

A törvényjavaslatnak igen üdvös hatása 
lesz a biztosítás terén is, ahol a tisztesség-
telen verseny kiküszöbölése már igazán égető 
szükséget képez. A rágalmazás, gyalázkodás 
körlevelek, utazók és zuglapok utján sehol 
sincs annyira kifejlődve, mint ép a bíztositás 
terén. 

Van azonban a törvényjavaslatnak szám-
talan előnyei mellett egy igen nagy hiánya is. 
A törvényjavaslat nem védi meg az egyes 
ipari vállalatokat más erősebb ipari vállalatok-
kal szemben az esetben, ha ezek az általuk 
termelt áruknak az előállítási áron alul való 

forgalombahozatalával igyekesznek a verseny-
társat tönkretenni. 

Általánosan ismert dolog, hogy a kartelek 
a reájuk nézve alkalmatlan, vagy velük szem-
ben renitens versenytársat egyszerűen ugy 
tesznek tönkre, vagy kényszerítenek a kartelbe 
való belépésre, hogy az illető versenytárs 
fogyasztási területén áruikat előállítási áron 
alul hozzák forgalomba. Ebben a versenyben 
az erősebb lesz a győztes, mindenkor tehát a 
kartel, amely bizonyosan nagyobb tőkeerővel 
rendelkezik arra, hogy a veszteséggel való 
termelést tovább birja. 

A törvényjavaslat ezen hiánya annál fel-
tűnőbb, mert a kereskedelmi miniszter ipar-
pártolási akcziójának a törvényjavaslatnak a 
kartelek ily irányú tisztességtelen versenyét 
korlátozó intézkedése ez akcziójánál nagyban 
segélyére volna. 

Az osztrák iparral versenyző magyar 
iparnak megteremtése ezen intézkedés hijján, 
hiu törekvés is marad, mert ha nálunk egy 
ily versenygyár alakul, a kartelben egyesült 
osztrák gyárak sikeres taktikája mindig az, a 
versenytárs üzletét tönkretenni olcsóbb ár-
ajánlatokkal, miután attól nagyon távol vagyunk, 
hogy a fogyasztóközönség tisztán hazafias 
kötelességből a drágább magyar ipari készít-
ményeket vásárolja. 

Az osztrák ipar ezen tisztességtelen ver-
senye mindenkor sikerre fog vezetni s a 
versenytárs tönkretételével járó veszteségek 
csakhamar megtérülnek a tetemesen felemelt 
árakból. 

A kereskedelmi miniszter ugyan a tör-
vényjavaslat indoklásában Ígéretet tesz egy 
kartel-törvényjavaslat kidolgozása tekintetében 
s a kartelek ezirányu visszaéléseit maga is 
megtorlandónak jelzi, ámde véleményünk 
szerint a kartelek ezen visszaélése a tisztes-
ségtelen verseny minden kritériumával birván, 
nem a karteltörvényben, de a tisztességtelefi 
versenyről szóló törvényben kell azok meg-
torlásáról gondoskodni. 

Kívánatos ez annál is inkább, mert e 
törvényjavaslat már eltőtünk fekszik, annak 

nek utat nyitni. A gyermek szabad akarat és 
ellentálló képesség nélkül ott fekszik, a bölcső 
párnái között. Nincsenek sem szokásai, sem 
igényei még, mint a lágy viaszkot, szabadon 
formálhatjuk kedvünk szerint. Tehát nevelni 
kell embert a gyermekekből. Nevelni nem 
élvhajhászatra és aranyimádásra, hanem egy-
szerűségben, fizikailag edzve testi fáradalmak 
által, lelkileg vértezve a pénzcsáb ellen azzal, 
hogy élvezni tudja az apró és olcsó örömöket 
is, tegyük fogékonynyá a munka eszményi ér-
téke iránt, fejleszszük kedélyében a családias-
ság érzését és a hithez való ragaszkodást. 

Tehát a jó nevelés. Ez az egy szó fog-
lalja magában a franczia iró egyetlen és 
utolsó reményét; és igy szól a szülőkhöz: 
„Tegyétek meg ezt Francziaországért!" Vala-
mint mi is igy szólhatnánk a magyar szülők-
höz: „Tegyétek meg ezt Magyarországért!* 
De lám, annak a hatalmas intelemnek sem 
volt foganatja. Minthogy bajosan lehetett is. Mert 
a pénz őfelsége nem egyes nemzetekkel és 
társadalmakkal érezteti zsarnokságának bor-
zasztó következményeit, hanem a világ minden 
nemzetét igája alatt tartja. Akadjon egyetlen 
tenyérnyi hely, amelyen a puritán erkölcs az 
érdekhajszát megveti: és a pénz idetalál a 
világ másik végéről, hogy ezt a tenyérnyi tért 
kizsákmányolja. Vessük meg a pénzt, de csak 
az okos és erkölcsös életelvek mértéke szerint. I 
Jól van. Hanem akkor építsünk magunk körű) 
kinai falat. Mert különben rövidesen egy 
idegen embercsoport pottyan a nyakunkba, 
amely ami erkölcsi életélveinkkel nem szoli-
dáris, amely megvetést ős kiközösítést tűr, 
csak haszonra dolgozhassák és vagyont gyűjt-
hessen s kétséges pályájának aranycsillogással 
besugárzott végpontján végre is csak ő lesz 

titokban irigyelt hatalom és nem az az esz-
ményi munkás, aki fekete kenyeret eszik. 
Fiaink nevelésénél ne a pénzszerző pályákat 
tartsuk szem előtt! A hajlam szerint való 
közpályákat tehát? Mintha nemrégiben Kassán 
éppen az ellenkezőt hallottuk volna. Az agrár-
gyűlésből azt tanították a szülőknek, hogy 
reális pályára adják a fiaikat. Victorin Vidal 
ezt másképpen tanácsolta volna. De hát hol 
a tévedés? Mi talán még mindig sülyednénk 
a hínárból való menekülés közben; nekünk 
nem volna még talán elég okunk arra, hogy a 
pénzkórság következményei elől futni igye-
kezzünk ? 

De bizpny van, mert amit a pénz fegy-
verével el venni lehetett, azt a mi nemzetünk 
erkölcsi tartalma is elvesztette. Sőt mi több, 
mi még testünket, gerinczünket is elvesztet-
tük — és Iám, mi ezt visszaszerezni akar-
juk. Mi azon a ponton vagyunk, hogy a pénz 
hatalmát borzasztóan megéreztük és ezt a ha-
talmat bírni szeretnénk. Megosztani a közép-
osztállyal, megosztani a köznéppel. Annak 
zsíros pályákat ajánlunk, emennek telepitési 
tervezetekkel élesztgetjük vagyonszerzési vá-
gyait. Mindenütt a pénz hatalmában való ré-
szesülés vágya, sehol a róla való puritán le-
mondás törekvése. A lefelé hanyatlás, vagy a 
jobb kibontakozás utja-e ez? Viktorin Vidal 

I tanításának értelmében talán hanyatlunk, 
a mi felfogásunk szerint nem. Ö detronizálni 
szeretné a pénzt s ha tanítását a nemesek 
követnék, (és bizonyára csakis ezek követnék) 
akkor a pénz olyanok kezébe kerülne, akik 
azt még alacsonyabb izlés és czélzatok 
szerint alkalmaznák, mint a jelenben. Mi azon-
ban azt óhajtanánk, hogy a pénz a nemzet 
legfontosabb élelmiszereinek minél inkább bir-

tokává váljék, miután ki nem küszöbölhető. S 
mert ki nem büszöbölhető, legfeljebb annak 
nemes alkalmazására törekedhetünk. Az al-
kalmazásra a nevelés tanít; de előbb meg-
szereznünk szükséges, hogy alkalmazni tudjuk. 
Előbb birnunk kell, hogy megvethessük. És 
ismernünk kell hatalmát, hogy megküzdhessünk 
vele. íme: ez is a neveléshez tartozik. 

Ne ismerjük a kártyát, hogy ne veszít-
sünk és ne ismerjük a szerelmet, hogy ne 
bukjunk: az efféle puritanizmus inkább tudat-
lanság, mint erény. Zárjuk el szemünkét a 
pénz elől: ez hiba volna. Nem! Nézzünk 
szemébe; bármely veszedelmes fegyverként 
villog is, kössük oldalunkra és viseljük neme-
sen. Viseljék, akiknek szükségük van rá minél 
többen és a világért se mondjanak le róla 
azok, akik azt nemes tulajdonságaik mellett a 
legtöbb közhaszonnal forgathatják. 

A magyar nemzet gerinczének nem ajánl-
hatnánk, hogy forduljon el a pénztől, miután 
elvesztette és hogy ne törekedjék a vagyoni 
jólét függetlenítő hatalma után, miután az 
ebbeli túlságos törekvés erkölcsi hanyatlást 
szül. Sőt ebben a mellőzhetlen versenyben 
támogatni kell a nemzeti erőket, hogy a pénz 
szertelen hatalma minél több és minél szilárdabb 
erkölcsi erő Ttözött oszoljék meg. 

Mi tehát a Victorin Vidal tanítását igy appli-
kálnánk : „Nemes magyar szülők! A pénz 
nemtelen alkalmazása nemzedékek és nemze-
tek hanyatlását idézi elő anélkül, hogy az 
egyéneket boldoggá tenné. Tanítsátok tehát 
fiaitokat a pénz fegyverének nemes alkalma-
zására. Ti pedig iskolák, tanítsátok meg a 
magyar ifjakat arra, hogyan lehet ezt a 
fegyvert megszerezni a nemzeti boldogulás 
számára puszta, de becsületes marokkal 1" B. B. 
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törvényerőre emelkedését a közvélemény han-
gosan követeli, mig a kartel-törvény életbe-
léptetésétől még alighanem hosszú idő vá-
laszt el. 

A magyar ipar fejlődésének biztos alap-
jait fektetné le a kereskedelemügyi miniszter 
a törvényjavaslat jelzett hiányának pótlásával, 
mert biztosítaná magyar vállalataink verseny-
képességét az osztrák ipari termeléssel szem-
ben, amely versenyképességet egyebként semmi 
más intézkedéssel nem biztosithatunk s ennek 
hiányát semmi kormány támogatással nem 
pótolhatjuk. 

Az ankét alkalmából különösen is ki kell 
emelnünk az elnöklő államtitkár konczilians 
magatartását, aki az ily ankéteken szokatlan 
türelemmel hallgatta végig a sokszor bizony 
unalmas részletességgel előadott véleményeket. 

Ez az ankét nem is volt formalitás, a 
mely mint rendesen történni szokott, ismert 
nagyságok orátori tehetségének érvényesítésé-
ben merülnek ki. Az ankét értékes "anyagot 
szolgáltat a minisztériumnak s a törvényjavas-
lat uj formájában teljesen számolhat az élet, 
a gyakorlat követelményeivel. B. Qy. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Még egyszer a leveles czukor-
répafej ékről. 

A „Közteleit* 77. számában Müller német 
gazdának a leveles czukorrépafejek szárítására 
vonatkozó eszméjét ismertetve, közleményünket 
azzal a kijelentéssel zártuk be, hogy ez az 
életrevaló eszme egyelőre csak theoretikus ke-
retben mozog; de ime máris kijelenthetjük, 
hogy az nem theoria többé, mert Wüsten-
hagen, ki Németországban 1892 óta foglalko-
zik a leveles répafejek kicsinyben való szárítá-
sával, megérlelve a dolgot, Hacklingen melletti 
gazdaságában egy nagy száritót állított föl, 
melylyel mintegy 20—25 ezer q évi leyeles-
répafej termését ezután rendesen fogja szárí-
tani, miután hosszas kísérletei arra a meggyő-
ződésre juttatták, hogy a leveles répafejek 
szárítása még a legkedvezőtlenebb körülmények 
között is nagyon tisztességes haszonnal jár. 
Ugyanis neki a szárított leveles répafejek q-kint 
mintegy 3'5 koronába kerülnek, mely összegbe 
ugy a nyersanyag értéke, valamint az összes 
szárítási költségek be vannak számítva; ellen-
ben a szárított leveles répafejek értéke leg-
alább is akkora, mint a Németországban q-kint 
9—10 koronáért árusított szárított répaszeleté, 
ugy hogy minden q száraz leveles répafejnél 
mintegy 5 5—6 5 korona nyeresége van, mi 
összes leveles répafejhulladékát véve, évi 18—23 
ezer korona nyereségnek felel meg, mely nye-
reségnek fele is elég arra, hogy a szántó föl-
állításával járó rizikót megbírja. Miután tehát 
a leveles répafejek szárításának ügye gyakor-
latilag megoldottnak tetszik, czélszerünek tart-
juk Wüstenhagen eljárását, melyeta .Deutsche 
Landw. Presse" 86. számában ir le, folytatóla-
gosan ismertetni, mert erősen hiszszük, hogy 
annak nálunk is van jövője. Ugyanis nálunk 
különösen a czukorrépatermesztéssel nagyban 
foglalkozó czukorgyárak tehetnék a kezdemé-
nyező lépést, miután ők ugyanazt a száritót, 
melyet a répaszelet szárítására használnak, 
némi megtoldással a leveles répafejek szárí-
tására is fölhasználhatnák. 

Wüstenhagen 8 évig tanulmányozva a 
kérdéses ügyet, mindenekelőtt a következő kér-
dések megoldásán fáradt, u. m.: 

1. azon, mikép lehetne a leveles répa-
fejeket a fölületükhöz tapadt sártól, homoktól s 
apró kövecskéktől megtisztítani? 

2. hogy lehetne a répalevelek kellemetlen 
savtartalmát megkevesbíteni? s végre 

3. hogy lehetne a szárítást ugy eszkö-
zölni, hogy a répafejekben lévő czukor ne 
szenvedjen bomlást? 

E három pont közül az egyik ép oly fontos, 
mint a másik; nézzük tehát, hogy Wüsten-
hagen mikép oldotta meg azokat. 

Az első kérdést illetőleg ismeretes az, 
hogy a leveles répafejek gyakran nagyon 
sárosak, kivált ha esős az ősz, mely esetben 
néha 10—20% föld, homok stb. van a leveles 
répafejekhez tapadva. Ily sárosan nem lenne 
czélszerü a leveles répafejeket megszárítani, 
mert akkor nem szívesen ennék az állatok és 
mert a piszok és föld nagyon csökkentené a 
nyert takarmány piaczi értékét. Németország-
ban már ismételve ajánlották a sáros répa-
levelek mosását, de Wüstenhagen nem tartja 
ezt a jelen esetben czélszerünek, mert akkor 
nagyon sok vizet kellene a leveles répafejről 
elpárologtatni, ami a szárítást költségessé 
tenné. Ezért inkább más eljárást gondolt ki; 
ő ugyanis ugy tisztítja meg a leveles répa-
fejeket, hogy előbb a répaföldön fonnyadni 
hagyja s azután a száritóban folytatva a 
fonnyasztást, megrostálja a leveles répafejeket 
mielőtt teljesen kiszáradnának, mert ugy 
tapasztalta, hogy egy forgó dob segélyével 
könnyen lehet a földet & fonnyasztott leveles 
répafejekről eltávolítani. 

Áttérve a második kérdésre, vagyis a 
répalevelek kellemetlen sóskasavtartalmának 
csökkentésére, Wüstenhagen azt tapasztalta, 
hogy a sóskasav már a leveleknek a répa-
földön való fonnyasztása folytán megfogy. 
Ugyanis a nap heve, a harmat és eső bom-
lasztólag hat a sóskasavra, mely folyamat 
még fokozódik a száritóban, é. p. olyannyira, 
hogy a kész terméknél már szóba se jöhet a 
sóskasav. Ez a mai napig ismeretlen volt, de 
hogy csakugyan ugy van; azt Marcker is 
bizonyítja, ki Wüstenhagen által a kérdés 
tanulmányozására fölkérve s azt készségesen 
elvállalva, tanulmánya eredményét a követ-
kezőkben foglalja össze. 

„Már közhőmérsékletnél való hevertetés 
folytán oly bomlási folyamatok állnak be a 
répalevelekben, melyek nagyon megapasztják 
azok sóskasavtartalmát. Vájjon ez a sóskasav-
nak egyszerű oxydálásán és szénsavvá való 
átváltoztatásán alapszik-e, vagy hogy bizonyos 
mikroorganizmusok működésének eredménye-e, 
azt nem tudtuk megállapítani, de annyi bizo-
nyos, hogy a sóskasav már akkor is nagyon 
megfogy a répalevelekben, ha alacsony hő-
mérsékletnél hevertetjük; a sóskasavnak e 
fogyása pedig kétségtelenül nagyon fokozó-
dik akkor, ha a répaleveleket magasabb 
hőnek teszszük ki, pl. ha mesterségesen szárít-
juk. Mi októberben két kísérletet tettünk 
ebben az irányban s következőket találtuk ; 
szárítás előtt volt a répalevéiben egy esetben 
2"39°/o. a másik esetben 2'20% sóskasav; 
midőn pedig a levelek ki lettek szárítva, 
akkor az első esetben 0 60%, a második 
esetben pedig l'35°/o, mely egész heti át-
lagban első esetben 0'30%-ra, második eset-
ben 0'45°/o-ra szállt le ; *) egy tavalyi 
próba is csak 0'35°/o sóskasavat tartalmazott, 
így tehát bebizonyitottnak tekinthetjük, hogy 
a mesterségesen szárított répalevelek arány-
talanul kevesebb sóskasavat tartalmaznak, mint 
a friss levelek s hogy a szárított levelek nagy 
mennyiségben etetve is teljesen ártalmatlanok, 
mig a friss levelek — épen nagy sóskasav-
tartalmuk miatt — csak mérsékelt mennyiség-
ben etethetők." 

Wüstenhagen szerint a magasabb hő 
gyorsan bontja szét a sóskasavat, csakhogy a 
nagyon magas hő a czukrot is megtámadja, 
pedig ezt kerülnünk kell a répafejek szárítá-
sánál. Ezért fontosnak tartja, hogy a szári-
tásnál ne menjünk bizonyos fokon tul, ami 
szükség esetén részint hideg levegőnek a 

*) Itt nem lehet Marckerí jól megérteni. 
Cs. 

száritóba való juttatása, részint pedig friss 
répafejeknek a száritóba való dobása által 
érhető el. Ő különben Marcker által felülvizs-
gáltatta szárítási eljárását, ki azt bizonyítja, 
hogy Wüstenhagen eljárásánál nyoma se bom-
lik szét a répafejek czukrának. 

Ezzel Wüstenhagen tanulmányának három 
főkérdését megbeszélve áttérhetünk magára a 
szárításra. Ez annyiban nyújt némi nehézsé-
get, mert a leveles répafejek nem képez-
nek egynemű anyagot, amennyiben ugyanis a 
répafejek más szerkezettel birnak, mint a le-
velek és levélnyelek. Ha tehát a leveles répa-
fejeket minden előkészítés nélkül szárítanánk, 
akkor a finomabb levélrészek már rég el len-
nének égve, midőn a levélnyelek s répafejek 
még egészen nedvesek volnának, ami azonban 
nem következik be akkor, ha a leveles répa-
fejeket előbb kellően fölaprózzuk. Csakhogy e 
fölaprózist nem szabad a levelek tisztítása, 
illetőleg kirostálása előtt eszközölnünk, mert 
máskülönben a finomabb levél- és réparészecské-
ket is kirostáljuk a földdel együtt. Hosszas kísér-
letezés után azon meggyőződésre jutott Wüs-
tenhagen, hogy a fölaprózást csak akkor 
czélszerü foganatosítani, midőn a leveles 
répafejek részint már a répaföldön, részint 
pedig a száritóban kellően meglettek fony-
nyasztva s midőn már a rostálást is elvégez-
tük. A leveles répafejek szárítás utján való 
konzerválásának egész mivelete tehát a követ-
kező : 

A leveles répafejek a czukorrépa kiszedése 
után néhány hétig a répaföldön maradnak, ahol 
kis kupaczokba gyűjtve időközönkint megforgat-
juk s ez alkalommal a földet is kirázzuk belőlük. 
Az igy fonnyasztott anyagot most a száritóhoz 
fuvaroztatjuk s itt egy léczrostára hányva, 
elevátor segélyével a rostáló dobba juttatjuk, 
mely tengelye körül forog s a földet a lehető-
ségig kirostálja belőle. Ebbe a dobba forró 
levegőt vezetünk és pedig részint azért, hogy 
a levelek jobban fonnyadva, tökéletesebben 
tisztuljanak meg, de azért is, hogy a sóskasav, 
mely már a répaföldön való fonnyasztás alkal-
mával kezdett fogyni, még jobban megfogyjon. 
Ugyanis ez a legalkalmasabb időpont arra, 
hogy a nyersanyagot a szárítás alatt alkalmaz-
ható legnagyobb hőnek tegyük ki, mert a 
vastag és nedves répafejekben lévő czukor 
még nincs annyira a szétbomlás (karameli-
zálódás) veszélyének kitéve mint később, midőn 
a takarmányt már fölapróztuk. Ezután követ-
kezik a leveles répafejek fölaprózása s teljes 
kiszárítása, mi már alacsonyabb hőnél tör-
ténik, nehogy a finomabb réparészecskék 
czukortartalma kárt szenvedjen. A hö szabá-
lyozása részint friss anyagnak a száritóba 
való hányása, részint pedig közhőmérsékletü 
levegőnek bevezetése által történik. 

A friss leveles répafejek 88% vizet tar-
talmaznak, melyből a répaföldön eszközölt 
fonnyasztásnál 20—30% szokott elpárologni, 
ha tehát mesterségesen még 30—40% vizet 
párologtatunk el, akkor .15%, vagyis normális 
víztartalommal bíró száraztakarmányt nyerünk. 
Eszerint tehát a leveles répafejek mesterséges 
szárítása nem kerül annyiba, mint a czukor-
gyárak szelethulladékának szárítása, mert 
utóbbiból 70—75% vizet kell mesterségesen 
elpárologtatni. Wüstenhagent épen ez indította 
arra, hogy kísérleteivel ne hagyjon föl mind-
addig, mig a leveles répafejek mesterséges 
szárításának kérdését meg nem oldotta, mert 
ő abból a meggyőződésből indult ki, hogy azon 
esetben, ha a szeletszáritás kifizeti magát, a 
leveles répafejek szárításának még inkább ki 
kell magát fizetnie s ebben nem is csalódott, 
mert néhány év óta már 1000 és 1000 q.-t 
készítve s etetve azt tapasztalta, hogy az a 
legkiválóbb hizlalótakarmány, amennyiben 
ugyanis szárított leveles répafejek s kellő 
mennyiségű konczentrált takarmánynyal oly 
súlygyarapodásokat ért el, aminőket azelőtt 
nem észlelt s aminőkről nem is hallott, mert 
pl. az idén is bajor ökröket hizlalva, a hizlalás 



Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület nj tagsági oklevele. (V-t nagyság.) 



1676 

utolsó stádiumában (májusban) átlag 50kg.-ot, 
vagyis naponta 1'6 kg.-ot gyarapodtak állatjai. 

De nemcsak kiváló hizlalótakarmánynak, 
hanem épp oly jó tejtakarmánynak is tarthat-
juk a szárított leveles répafejeket, mert pl. a 
szárított szelet, mely pedig nem érhet annyit, 
mert a széleiből a czubron kivül sok más 
értékes anyag is ki van lúgozva, mégis sokra 
becsültelik, mint tejtakarmány. Továbbá két-
ségtelenül a többi állatokkal is fogjuk etet-
hetni, mert természetszerüségi szempontból 
sem érheti kifogás. Ha tehát mindezt meg-
gondoljuk, valamint azt is, hogy mennyi nyers 
répafej szokott elkallódni, miután nagyon sokat 
alászántunk, csak örömmel értesülünk arról, 
hogy a leveles répafejek értékesítése kellő 
mederbe tereltetett s ezért kívánatosnak tarta-
nánk, ha czukorrépatermesztéssel foglalkozó 
gazdáink érintkezésbe lépnének Wüstenhagen-el, 
ki szárítási eljárását szabadalmaztatta s igy 
kétségtelenül szívesen szolgál fölvilágositással. 

Cselló István. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj, Sporzon Pál. 

A mezőgazdasági gépi és kézi-
munka közti viszony hazánkban. 

VIII. 

Mi módon juthat a mesei munkás télen át is 
keresethez ? -

Sokat tanácsoltak és még többet írtak 
már ez ügyről, ha közvetlen nem is az ingat-
lan vagyon nélküli munkásosztály érdekében, 
hanem a kisgazdákéban. Jellemvonásuk azon-
ban közös, mert mind a kettő egy czélt óhajt 
szolgálni, t. i. az általános jólét emelését. 

Ha a társadalomnak egy rétege beteg, 
akkor azon másik osztálynak kell — első sor-
ban saját erejével — segíteni, amely hozzá 
legközelebb áli. A mezőgazdasági munkásosz-
tály is többé-kevésbé beteg. A gyógyirt tehát 
első 'sorban a hozzájuk legközelebb álló munka-
adó gazdáknak kell nyújtani. Nyujtaniok kell 
pedig nemcsak azon szempontból, ami a 
munkaadó és munkás mindennapi érintkezésé-
ből keletkezik, hanem azon üzleti tekintetből 
is, hogy termesztvényeik egy részének biztos 
fogyasztóit veszthetik el és munkáskéz nélkül 
is maradhatnak. Pedig csak épp az imént ké-
pezte megbeszélés tárgyát, hogy bármily mér-
tékben legyen is egy gazdaság gépekkel fel-
szerelve, az csak a tömeges munkák végzésére 
válik be, a szükséges vezetőkön kivül, az ott 
kelettkezett uj foglalkozási körök betöltésére 
pedig csakis az emberi kéz hivatott. Amiért is 
igen helyesen cselekszik minden gazda, ki 
munkásait nem javait fogyasztóknak tekinti, 
hanem akik jövedelem előteremtésénél nélkü-
lözhetlenek. 

Mielőtt tehát a gazda a maga részéről, a 
munkásosztály elégedetlen és javítandó helyze-
tének orvoslásához hozzájárulna, tisztába kell 
jönnie a diagnózissal, ismernie kell az előidéző 
okokat, ami állítólag nem más, mint az, hogy a 
mezőgazdaságban alkalmazott gépek használata 
következtében a munkásosztály keresete szen-
ved. Amit a helyzet javítása szempontjából el 
is lehet fogadni, daczára annak, hogy ezen 
viszony előidézésében a kuliura haladásával 
megváltozott életigények és a szükségleti javak 
iránti nagy keresletnek épen oly nagy része 
jutott, mint a gazdaságiaknak. Mert a rossz 
napok hosszú ideig csak a gazdát sújtották, 
termelése nem járt jó eredménynyel, mind a 
mellett a jó évekhez mérten fizette ugy az 
állandó, mind az időszaki munkásait. Hogy 
később kiadásait redukálta, önérdeke meg-
óvására gondolta helyesnek. 
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A szocziálista apostolok követelését és 
laikus következtetést itt alkalmazva, hogy 
szüntettessék meg az ok és az okirat .magától 
szűnik meg, most az egyszer nem jó ered-
ményt szülne, mert segítség, orvosság helyett 
mérget szórnánk széjjel, rövid idő alatt egy 
beteg helyett, két nagy beteget szereznénk. 

Hanem igenis a legalaposabb segítség a 
munka otthonából, a gazdaságokból kell hogy 
származzék, még pedig azáltal, hogy azok 
ugy lesznek szervezve, hogy a gazdák összes 
tevékenységöket, szaktudásukat a birtok és a 
befektetések értékének megfelelőleg a leg-
nagyobb és legállandóbb tiszta jövedelem 
szerzésére fogják fordítani. Ez azonban sem 
az egyoldalú szemtermeléssel, sem pedig a 
külterjes állattenyésztéssel el nem érhető, ha-
nem a jövedelem forrásait minden irányban 
felkutató és kihasználó, ugy a gazdára, mint 
a munkára csak áldásthozó belterjesebb üzem 
követésével lesz elérhető. 

A belterjesebb gazdaság lesz tehát első 
sorban a legbiztosabb alap arra, hogy a 
munkaadó gazda jövedelme és a munkás ke-
resete megszilárdulhasson. Az ilyen gazda-
ságokban ugyanis a nagyobb tőkehasználat, 
nagyobb terhet ró az üzletvitelre, hogy tehát 
a megtörtént befektetések a kivánt eredményt 
meghozhassák, magától nyílik meg a tőke 
jelenléte mellett a munka köre is. A változa-
tos növényi és állati termelés hozza magával 
a nagyobb mérvű munkásszükségletet, egy-
szersmind az állandó cselédség nagyobb 
számát, valamint a napszámosok képzeltebb 
elemét igényeli. A termett nyers anyag jobb 
értékesítése a mezőgazdát annak részbeni, 
vagy egészbeni feldolgozására, kikészítésére 
serkenti, ami meg a kereseti viszonyokat 
helyezi át az egyik munkaidényről a másikra, 
a nyárról a télre. Ezek azok az intézkedések, 
amelyekkel — a munkaadó saját érdekét is 
szem előtt tartva — a munkások keresetének 
viszonyán óriásit változtathat. Hogy azonban 
az megtörténhessék, először át kell alakulni a 
gazdaságoknak, amihez pedig tőke és idő kell. 

Az éhes gyomor nem tud várni, annak 
enni kell adni. így van a munkásosztálynak 
is igen nagy része, mert nem rendelkezik 
azzal a vagyonnal a mivel magát és család-
ját a kereseti források megnyíltáig fentart-
hatná, a tél beálltától a tavasz kezdetéig mun-
kát kér. Addig tehát, mig a gazdasági haladás 
a saját maga lábán eléri azt a pontot, hogy 
változatos termelésével, termeivényeinek feldol-
gozásával, akár magán akár részvérlytársulati 
uton a munkás osztály keresetét országszerte 
állandóvá tudja tenni, foglalkozzék a házi-
iparral annál is inkább, mert annak jövedel-
mező üzéséhez szükséges munkaerő is ele-
gendő, olcsó nyers anyagnak mindenütt bővé-
ben vagyunk. Csakhogy itt is egynéhány nehézség 
merül fel, hogy t. i. a mezőgazdasággal fog-
lalkozó munkás nem szívesen fog más dolog-
hoz, a legtöbb meg nem is akar. Ez is a 
magyar paraszt fajjellegéhez tartozik. Oly-
annyira vérévé vált, örökölve őseitől a gazda-
sági téren való boldogulást, hogy abban erős-
nek érezvén magát, görcsösen ragaszkodik 
hozzá, ha pedig része nem lehet benne, ugy 
a jogtalan követelésektől sem riad vissza. 
Ezen pedig már csak a népnevelés segíthet. 

A jelenlegi földmivelésügyi kormányzatunk 
sokoldalú tevékenységének e téren is szép si-
kerei vannak. Ezen czélból létesítette a gazda-
sági téli tanfolyamokkal kapcsolatos háziipari 
oktatásokat, ott megkedveltette a fiatalokkal a 
kereset ezen nemét is, kiktől nem egy esetben 
a falu öregjei sem restelték eltanulni, mert 
kézzelfogható eredménye volt — pénzt szerez-
tek vele-

A mi mezei munkásaink számára a házi-
iparból csakis az egyszerűbbek, a kevesebb 
kézügyességet feltételezők ajánlhatók. A fiatal 
nemzedék az tanulhat finomabb munkát is, 
annak keze még hajlékonyabb lévén, egyszer-
smind a háziiparhoz szükséges figyelem és eset-
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legesen az ízlés is fejleszthető. Ilyenek lennének 
a különböző fonások és kötések, amelyeket 
ezideig is szórványosan gyakoroltak, de állandó 
kereseti forrást nem képeztek. És pedig a 
vesszőfonások, legelőször gazdasági czélokra, 
szalmafonások házi szükségletre, továbbá gyé-
kény és nádmunkák, seprő- és kefekötések. 

Az igy előállito'tt iparczikkekből származó 
jövedelemnek természetesen léayeges kelléke a 
jó piacz. Erre nézve is sok intézkedés és gyá-
molitás történt, mindamellett nem ajánlható 
eléggé a szövetkezetek alakítása, amelynek 
jelszavát „aki halad, el nem marad" szolgálva, 
a munkásosztály is czélját érhet'. 

Vörös Pál. 

GAZDASÁGI ÍLLATTAN. 
Rovatvezető: Jablonowski József. 

A gabonazsizsikró'l. 
Ugy látszik, hogy utóbbi időben sokfelé 

kártékony a gabonazsizsik, legalább a gyakori 
felszólalásokból és tudakozódásokból erre lehet 
következtetni. Sőt a gabonakereskedőktől már 
azt is hallom, hogy ezidén igen zsizsikes 
gabona, kivált igen zsizsikes árpa termett ! 
Hogy a kereskedőknek ez a véleménye honnan 
ered, nem tudom, de bizonyos, hogy csak a 
gazdáknak válik kárára. Ennélfogva tanácsos 
lesz, hogy mindenki, akinek bármely gabona-
készlete van, erre a magtári kellemetlen lakóra 
egy kis figyelmet fordit. 

A „Köztelek' 1891-iki évfolyamában meg-
írtam ugyan, hogy a gabonazsizsik dolga 
hogyan van, de az régen volt és kevesen 
emlékeznek reá s igy a t. szerkesztőséggel 
magam is belátom, hogy „nem árt az ilyet 
megismételni !* Tehát megismételem, de 
csak röviden, a velejét. 

A gabonazsizsik (vagy gabonazsuzsók, 
árpazsuzsók) csak a magtár lakója: szabadban, 
a lábon álló gabonában soha sera terem meg 
és ha vetőmaggal a földre szórják, ott el-
pusztul, mert vissza a magtárba, vagy olyas 
helyre, ahol kész gabonát találhatna, nem 
térhet. Miért? Egyszerűen azért nem, mert 
nincs szárnya. A szárnyfedők megvannak, de 
össze vannak nőve, mig alóluk a repülő szárny 
hiányzik. Lába pedig sokkal,kisebb, mintsem, 
hogy nagyobb utat tehetne. 

Távaszszal, mikor a magtárban a taka-
rítás munkája folyik és mikor onnan ezt a 
bogarat is kizavarják, megjelenik a magtár 
falán s itt ott mászkál. Ilyenkor mindenki 
meggyőződhetik, hogy gyenge gyalogló, igy 
tehát nem kell félni, hogy a mezőről vissza-
jöhetne. 

Aki tehát azt hiszi, hogy e bogár a me-
zőn a kalászban termett, az rossz hitben van. 
Hogy e hit honnan származott és honnan 
származik egyre, az nem csekély kikutatni. 

Tudjuk, hogy e bogár igen piczi, csak 
legfeljebb 3— 4 mm. hosszú; jóval karcsúbb 
termetű a buzaszemnél. Nem szereti a vilá-
gosságot, hanem mint afféle igazi gonosztevő, 
sötétben bujkál. Már most, ha tavaszszal a 
magtár kiürült és az utolsó takarítás is meg-
történt, ott azután csend van. A rejtett he-
lyekre hullott magban, vagy az esetleg kész-
akarva a magtárban meghagyott ocsuban 
azonban folyik az élet, mert a zsizsik ide 
húzódott, ahol azután sötét-barna, majdnem 
fekete testszine is jó védelmére szolgál. 
Hiszen ha az ilyen hulladék-rakást, vagy az 
ocsút nyáron olykor meg is nézzük, a gonosz-
tevőt nem egyhamar vehetjük észre. Nincs 
türelmünk, hogy az ilyen maghulladékot 
hoss .abb ideig, legalább egy negyed óráig 
figyelemmel kisérjük. S ez ami vesztünk. Mert 
ez idő alatt a zsizsik testéhez húzza a lábát, 
csendesen és mozdulatlanul álhalottat színlel, 
mintha már elköltözött volna belőle az élet. Aki 
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csak amúgy sebbel-lobbal nézi végig az ocsút, az 
csak élettelen zsizsiket talál, amely feketés testi 
színénél fogva nem is állatra, hanem inkább 
az egér piszokjára, ürülékére vall. De bezzeg, 
ha ismerjük a zsizsik ezen ravaszkodását s 
ha az igy feltárt magtári szemete*, legalább 
5—10 perczig nézzük, akkor ő is megunja a 
képmutatást, s egyszerre a lábán terem, hogy 
meneküljön a világosságtól és biztosabb helyre 
is kerüljön. , 

Itt, ezeken a szemétkupaczokban és a 
baromfinak tartogatott ocsuban terem és szapo-
rodik a gabonazsizsik. A nősténye itt is meg-
találja azt az ép szemet, amelyet hosszura nyulott 
ős keskeny feje („orrmánya", pedig — orra 
sinc 3!} elérhet, hogy azt valamely alkalmas 
helyén kirághassa s az igy kirágott.helyre 
azután tojását elhelyezhesse. Az igy elhelyezett 
zsizsiktojást már kevés veszedelem fenyegeti. 
A belőle kikelő fehér kukacz addig rágcsál az 
anyja választotta szemen, mig meg nem nő, 
hogy azután a kirágott szem belsejében be-
bábozódjék. Igy tehát a zsizsik a szemben élt 
és teljes fejlettségét nyári időben 40—45 nap 
alatt éri el. 

Már most ha tudjuk, hogy e bogár 40—60 
tojást tojhatik és hogy májustól október végéig 
7—8 ivadéka lehet, megérthetjük, hogy a zsi-
zsig nem kívülről vándorolt be, hanem a mag-
tárban szaporodott és mig nyákon a kisebb 
számú zsizsik csendesen meghúzódott a hulla-
dék szemben — hiszen békeszerető népség! 
addig most a sok zsizsiknek ez a hely kevés. 
Azaz dehogy kevés! Hiszen ahol annyira sza-
porodik a zsizsik, ott őszre ahu.ladékban már 
egy szem buza sincs mind, csupa merő korpa. 
Akkor az ilyen helyről a zsizsik oda megy, a 
hol enni valót talál, legszívesebben felkeresi a 
búzát, az árpát, a kukoriczát, végül rozsot és 
csak legrosszabb esetben a zabot. Ezekben a 
friss magvakban azután tovább szaporodik. 

Hogy a zsizsik igy mennyi kárt tehet, 
annak csak a jó Isten, meg a kevésbbő gondos 
gazda a mondhatója! 

Mikor e sorokat, irom előttem van valami 
buzaféle : külseje szép piros búzára emlékez-
tet, van benne egynéhány árpaszem is. 
Messziről csakugyan keverék búzának látszik, 
de a ki belőle egy maréknyit kezébe vesz, az 
megijedt tőle, olyan hihetetlen könnyű. Ami 
ugyanis búzának látszik, az nem buza többé, ha-
nem csak üres buzahéj, még korpának sem mond-
hatom, mert ha az egyik-másik szemet felbontom, 
belsejében egy mákszemnyi lisztet sem talá-
ok. S ezt mind az én tenyésztett zsizsikem 
tette. E hitvány búzából egy liter 123 2 gr.-oi 
nyom, holott ugyanannyi köbtartalmu régi 
tiszta (1898-s) buza 796 gr. nehéz. Ezt te-
hát azt jelenti, hogy a zsizsik az aczélos 
buza súlyán annyit könnyíthet, hogy az 
79—80 kg.-os súlyából egy-két év alatt de 
korábban is, 67—68 Jeg.-ot is veszíthet. 

Igaz, hogy ez . a legszélső eset, amelyet 
itt felhozok, de mégis olyan adat ez, amelyet 
egyedül a zsizsiknek köszönhetünk. Az életben 
az nem fordul elő, de 20—25°/o-os kárt már 
magam is láttam. Ez, ha jól emlékszem, 
1892 ben vagy 1893-ban volt, amikor a buza 
akkori olcsó korában egy hevesmegyei jómódú 
földbirtokos arra vállalkozóit, hogy megismétli 
az egyiptomi József példáját. Fel is halmozó-
dott ,a 8—9 éves búzája és gabonája annyira, 
hogy helyből kifogyva, a búzakészlet még a 
malaczokat is kiszorította az ólukból. Akkor 
már a disznóól is gánáriommá változott. Ahol 
csak hely volt, mind gabonával tele volt. S a 
gazda csak akkor adott el belőle, mikor már 
valóban nem volt helye, hogy ujabb termését 
hová tegye. El is adott belőle vagy egy vasúti 
kocsival, de a vasutasok nem fogadták el 
szállításra, mert akkor már annyira zsizsikes 
volt e buza, hogy teli zsákok deczember kö-
zepén, mikor csikorgó hideg idő volt s amikor 
a zsizsik alig mozdul, feketélledtek a rajtuk 

hemzsegő bogaraktól. Itt a kár kettős volt, a buza 
súlya csökkent s a vasút sem fogadta el 
szállításra addig, a mig az illető addig és 
annyiszor nem rostáltatta ki e gabonáját, mig 
az egészen tiszta nem lett a zsizsiktől. 

Hogy ebban az esetben miért szaporo-
dott el a zsizsik annyira, annak magyarázata 
megint könnyű. E bogár most nem ocsuban, 
hulladőkszemben nyaralt, hanem öreg búzá-
ban, amelyben senki sem háborgatta, mert a 
lapátolgatás itt a szűk helyen lehetetlenséggel 
határos volt. S ez is a zsizsik javára szolgált. 
Itt azután a felmelegedő búzab in és egyéb 
magban télen is vigan élte világát. 

Ismétlem tehát, hogy ' zsizsikes helyen 
e bogár annyi kárt okoz, amennyit a gazda 
csak óhajt, mert a zsizsik kártékonysága 
csakis egyesegyedül a gazda akaratán múlik. 

Mert mit is kell tennie, hogy e bogár a 
magtárban el ne szaporodjék, nem kell egye-
bet tennie, mint e helyiséget ^tisztán tartania. 
Ez oknál fogva föl kell használnia minden 
alkalmat, hogy valahányszor a magtár kiürül, 
takaríttassa ki annak minden zege-zugát, a 
falak burkolatát, a vakablakok évtizedes pi-
szokját, a támasztó oszlopok alját, a mester-
gerendákra rakodott port és a benne fel-
gyülemlő gabonaszemet és sepertesse ki-
tisztára a magtár összes padlóját annyiszor, 
ahányszor a gabona csak szétpereg. Ne 
engedje meg, hogy az ilyen söpredék a mag-
tárban maradjon: ha nagyon szemetes és. sok 
benne a zsizsik, akkor jobb azt menten az 
összesöprés után elégetni. Mert legjobb irtó 
szere a zsizsiknek a parázs tüz. Ha azonban 
sok volna a szemetes söpredék és ha a 
zsizsik szétmászhatnék addig, mig az tűzre 
kerülne, akkor jó azt azonnal a baromfi 
elébe adni, amely belőle elébb a búzát és 
majd a zsizsiket mohón kiszedi és igy a 
további veszedelem elejét veszi. 

A rendes magtárban nem szabad meg-
hagyni a tiszta ocsút, a rostaalját sem. Láttuk, 
hogy a zsizsik megél ebben is. 

A hol az efféle rostaalja a baromfi ete-
tésére szolgál, azt vigye is a tyukászné azonnal 
olyan helyre, ahol az távol van a többi tiszta 
gabonától. Talán csak akad a ház körül hely, 
hol az ocsu néhány hónapig elállhat anélkül, 
hogy a zsizsik-nyavalyát a gazda nyakára 
hozná. 

Ahol a magtár alapos takarítása egy-
szerre nem történhetik meg, ott e munkát ugy 
osztjuk be, hogy a magtár egyes részei akkor 
takaríttassanak ki, amikor kiürülnek, vagy amikor 
az kisebb munkával is végrehajtható, de mégis 
ugy, hogy az ilyen zsizsikes magtár egy hó-
napon belől legalább egyszer takaríttassák ki 
alaposan. 

Minthogy pedig a zsizsik a világosságot 
nem szereti, szükséges, hogy a magtár mind taka-
rításkor, ming egyéb időben is, amikor az lehet-
séges, nyitva legyen. A zsizsik ilyenkor nem 
megy be a búzába, hanem a sötét helyre 
húzódik. Jó neki a fal, a padló és a falbur-
kolat deszkáinak repedése, a hová üldözés 
pilanatában félrehuzódhatik. Hogy ezt ne tegye, 
a magtár padlóját, falát ki kell tataroztatni. A 
padlónál kivált arra kell ügyelni, hogy a 
korhadt deszkák alatt nagy üregek ne támadja-
nak, ahová a mag belehullhatna s a hol 
azután a zsizsik éppen kedvére való tanyát 
találna. A hol kisebbek a repedések, ezeket 
felerészben marhatrágyából (ökör- vagy tehén-
ganőjból), fele részben jó ragadós agyagból 
készült keverékkel be kell tapasztani. A mag-
tárnak ez a gondos kitapasztása nemcsak, 
hogy a zsizseket búvó helyétől megfosztja, 
hanem egyúttal megkönnyíti a seprés és a 
takarítás többi munkáját is. 

Ilyen munkával és kis kitartással meg 
lehet a zsizsiktől tisztítani még a legnagyobb 
magtárt is. 

Ha azután végleg czélt értünk, fönn kel 
tartani benne a legnagyobb tisztasságot. Ide-
gen zsákot, vagy idegen gabonát ne enged-
jünk bevinni a tiszta magtárba addig, amig 
meg nem győződtünk, hogy azok feltétlenül 
tiszták a zsizsiktől. Kölcsön kért zsákok, ke-
reskedők zsákjai, vagy az udvarbeli cselédség 
zsákja is olykor tele van zsizsikkel s akkor 
ké3z a veszedelem, ha azt a magtárba rá-
zatjuk. Erre tehát szintén ügyelni kell. 

Minthogy azonban a magtárban egy-két 
zsizsik mindig akad, mert hogy annyira ki-
irtsuk, hogy magja se maradjon, az egyelőre 
sok volna, azért gondot kell fordítani a tiszta 
gabona megvédésére, hogy az meg ne zsizri-
kesedjék. Hogy az meg ne történjék, a búzát 
arra való szellős helyen tartsuk. Az első he-
tekben, mikor az uj gabona a magtárba ke-
rült, lapátoltassuk azt gyakrabban; hetenként, 
ha a felmegedéstől való félelem mást nem 
parancsol, akkor legalább egyszer. A gyakran 
megbolygatott gabonában a zsizsik nem ma-
rad meg. 

Lapátoltassuk a gabonát gyakrabban, 
szellőztessük és tisztogassuk a magtárt is 
gyakrabban s akkor a zsizsiktől ne féljünk. 

Akinelf zsizsikes gabonája van, azt csak 
gyakori rostálással takaríthatja meg e bogár-
tól. Nyáron, mikor a rostálás a magtár előtt 
történik, a munka jól b, mert a rostaaljába 
kerülő zsizsiket, valamint a megrostált búzá-
ból menekülőt is, sokkal jobban lehet szemmel 
tartani, mint télen, mikor az ember legtöbb-
ször csak a magtárra szorul és ott rostál. De 
egy kis óvatossággal, itt is boldogulhatunk. 

Régi és ugy látjuk, tőzsgyökeres kiegé-
szítő eljárás a következő: Az egyszer meg-
rostált gabonagarmada tetejére juhbőröket, 
juhbőrös bundákat, ilyenek hiányában len-
vagy kenderkóczot rakunk el, hogy a zsizsik, 
ha mégis benne marad a gabonában, a zava-
rás után ide meneküljön. Az ilyen bőrt 
szőrös felével kell fordítani a gabona felé. 
Hasonló bőröket kell rakni a garmada széleire 
is, hogy áz ott menekülni akaró zsizsik szin-
tén a bőr szőre alá húzódjék. 

Az igy kirakott bőröket azonban egy-két 
óra múlva föl kell szedni és vagy a baromfi 
elé terejeszteni, hogy az a zsizsiket kiszedje, 
vagy olyan helyen kirázni, ahol a zsizsik 
könnyen összeseperhető és tűzbe vethető. Ha 
a bőrt egy-két napig helyén hagynók, akkor 
másnap a zsizsik megint visszavándorolna a 
gabonába. 

Az igy megtisztított gabonát azután eleinte 
gyakrabban, későbben csak legalább hetenként 
át kell lapátolni és tiszta lesz. 

Aki a lapátolástól és rostálástól fázik, 
az zsizsikes gabonáját kénes széngázzal (szén-
diszulfudal, szénkéneggel) tisztogathatja meg. 
Ez azonban lassú munka. Mert az eljárás az, 
hogy egy hordót négyötödnyire gabonával 
megtöltjük azután megfelelő mennyiségű kénes 
széngázt öntünk hozzá s a hordót jól elzár-
juk, hogy a gáz ki ne párologjon belőle. (Egy 
hektoliter gabonára 30 gr. kénes széngázt 
(szénkéneget) használunk.) Az igy elzárt hordót; 
azután gyakran fölrázzuk, meghengergetjük és 
legalább 3 óráig zárva hagyjuk. Ezidő alatt a 
gabonazsizsik elpusztul, mig a gabona semmit 
sem szenved, mert lisztje semmivel sem 
rosszabb, mig csírázása szintén rendes. A 
megölt zsizsiket azután kirostálják. 

Mint látjuk, ez az utóbbi eljárás lassú 
és ezen felül veszedelmes, mert a kénes szén-
gáz igen robbanós anyag, azért ilyen munka 
idején vigyázni kell a tűzre és a pipára, hogy 
baj ne legyen! 

De aki magtárját szeméttől tisztán tartja 
és lehetetlenné teszi a zsizsiknek a benne való 
tartózkodást, az rá nem szorul ilyen munkára. 

JablonowsM József. 



1676 KÖZTELEK, 1900. NOVEMBER HO 7. 88. SZÁM. 10-flí ÉVFOLYAM. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
440. kérdés. Egy 25 kat. holdas dohány-

táblámnak egy kis részében (kb. egy magyar 
holdon) a dohány egyáltalában nem fejlődött; 
miután minden dohánytő mellett a mellékelt 
növényt látjuk — közvetlenül a dohánytő mel-
lett — kinőni. Kérem velem tudatni, nem ezen 
élősdi okozza-e a dohány visszamaradását? 

Meg kell jegyeznem, hogy a dohányföld 
többi részében a dohány gyönyörűen fejlődött, 
de ott e növényt nem is látni. 

M. M. 
441. kérdés. Mintegy 2 kat. holdnyi olasz 

seprü-czirokot termeltem ez idén próbára, 
amely jelesen sikerült. Tiszteletteljesen kérde-
zem : hol nyerhetni útbaigazítást az ezzel való 
bánási módra és a seprü-cziroknak értéke-
sítésére nézve. 

Seh. B. 
442. kérdés. Kezelésem alatt álló gazda-

sághoz jelen év szeptember 1-vel egy másik, 
eddig bérben volt birtok csatoltatott, mivel a 
bérlet a bérlő elhalálozása miatt megszűnt; 
jóllehet még csak két év múlva járt volna le. 

Átvételkor több apró differenciák merül-
tek fel, többek között a bérlő a bérelt terüle-
ten tavaly kiirtatott egy részlet erdőt s az 
irtást oly feltétel mellett adta ki a munká-
soknak, hogy a kiirtott területet, két évig meg 
kapják feles mivelés alá. Én azonban nem 
vagyok hajlandó nekik a földet átengedni, 
mivel már most a birtok házilag kezeltetik. 

A munkások azonban még jövőre is 
követelik tőlem a hátralévő egyévi föld 
használatát. Kérnék szives útbaigazítást a 
végett, ki köteles kárpótolni a munkásokat. A 
bérlő örökösei-e ? vagy a föld tulajdonosa ? 
mivel az örökösök megtagadták a kárpótlást 
s a munkások készpénzben mennyi kárpótlást 
igényelhetnek kat. holdanként? W. N. 

443. kérdés. 32 drb 6 — 10 éves ökröt 
szándékozom hízóba állítani. Kérdem, hogy 
tetszésszerinti mennyiségű, középminöségü 
luczernaszéna, zab, buzapolyva s takarmány-
répa mellett miféle póttakarmány volna a leg-
megfelelőbb s milyen takarmányozást kell 
követni? P . M. 

444. kérdés. Egy zsiradékgyár melegen 
ajánlja a szalonnáján elhasznált és arról le-
hullott sót — mint marhasót. Kérdem, milyen 
értéke van ennek a deturált marhasóval szem-
ben és egyáltalában van-e értéke. 

K. A. 
445. kérdés. Hogy lehetne leszoktatni a 

lovat a nyelvkiöltésrőJ, midőn bevan fogra, 
vagy nincs-e olyan zabla, ami a kiöltést aka-
dályozná? M. Zs. 

446. kérdés. Magyarországban tenyész-
tetnek-e öszvérek, ha igen, hol és mely vi-
déken ? M. A. 

447. kérdés. Repczevetésem igen dus 
levélzetü, lehet-e azt most káros következmény 
nélkül levágatni s mily alakban volna legczél-
szerübben jármos ökreimmel etethető ? Nem 
lehetne-e mint a répalevelet lezsombolyázni, 
vagy jobb takarmányt szolgáltat friss álla-
potban ? V. G. 

408. kérdés. Folyó évi október hó 1-én 
vettem át egy gazdaságot, amelyen 100 drb 
tehénből álló tehenészet van, a tejet naponta 
Újpestre szállítjuk. 

A tehenészet ugy volt kezelve, hogy a 
tehén leellése előtt 1 hónappal lett elapasztva. 
Ekkor kivezették a fejők közül illetve a helyé-
ről és elkötötték egy másik helyre, ahol silá-
nyabb takarmányozásban részesült. Egy hónap 
múlva ieelett; a borjú szopott 2 hétig; ekkor 
az eladott és a tehén ismét a fejősök közé 
köttetett, de nem az előbbeni helyére, hanem 
egy ismét szokatlan helyre és tehenek közé, 
minthogy az előbbeni helyén már másik fejős 
állott. Kérdem, helyes-e ezen eljárás akkor, 

amidőn törekvésünk az, hogy minél több tejet 
szállíthassunk naponta ? 

Az én nézetem az, hogy egy rendszeres 
tehenészetben nem szabad a tehenet a helyé-
ről bolygatni, akár fejős, akár hasas, akár 
pedig borjas az, mert először a helyváltozások 
alkalmával mindig csökken a tejmennyiség, 
másrészt pedig, ha mi azt a tehenet 1 hó-
napig hagyjuk pihenni, okvetlen szükséges, 
hogy azt jól takarmányozzuk ezen 1 hónap 
alatt is, hogy mire leellik jól letőgyeljen és a 
borjú eladása után jó fejős tehenet kapjunk. 

H. V. 
449. kérdés. Egy szomszéd birtokos, 

hogy sertés- és marha-falkája gyorsabban ér-
jen a legelőjére, azokat engedélyem nélkül 
több izben az erdőmön hajtatta keresztül, 
holott ő engem számtalanszor nagyon jelen-
téktelen dolgokért is megbírságolt. Én tehát 
őt a járási szolgabiróságnál bepereltem és 
követeltem a mezőrendőri törvényekben meg-
állapított drbkénti kárdijat, amihez ugyan ezen 
törvények szerint jogom van. A járási szolga-
bíró tárgyalást tűzött ki, melyre bennünket 
megidézett, de kijelentette, hogy miután itt 
60 koronánál a kárdij több, az ügyet a járás-
bírósághoz fogja áttenni, vagy pedig szállítsam 
le követelésemet 60 koronára, mely esetben 
azt nekem fogja Ítélni. Ebbe én bele nem 
egyeztem miután az általam követelt és a 
törvény által is megállapított kárdij sokkal is 
többet tett ki és végre hozzá akartam jutni 
az általam több izben lefizetett birsághoz, 
mit szomszédom csupa személyeskedésből rót 
ki rám. Az ügy tehát a járásbírósághoz került, 
hol a tárgyalás most volt megtartva. A | 
tárgyaló biró ur azonban kijelentette, hogy ő 
nincs jogosítva arra, hogy kárdijat állapítson 
meg, miután az a közigazgatósághoz tartozik 
és különben a felsőbb helyről fog e tekintet-
ben döntést kérni. Kérdem tehát, hogy ilyen 
esetben, ha a kárdij 60 koronánál több, 
melyik bíróság illetékes, hogy azt részemre 
megállapítsa? 1$. A. 

F e l e l e t . 
A dohányölő szádor — vajfü — kár-

tétele. (Felelet a 440. sz. kérdésre.) A levélhez 
mellékelt növény a dohányölő szádor vagy 
vajfü (Orobanche ramosa), mely ott, a hol a 
dohányföldön nagyobb mértékben van elterjedve 
tetemes kárt képes okozni. A vajfü élősdi 
növény, mely gyökérszerü képleteivel (a haus-
toriumokkal) a dohány gyökerébe hatol s abból 
táplálkozik, minek folytán a dohány fejlődésé-
ben elmarad, apró levelű, kényszeréretté válik 
és rosszul színesedett, törékeny leveleket 
szolgáltat annál nagyobb mértékben természe-
tesen, minél több a gyökerét szivó vajfü s 
minél szárazabb az időjárás. Sajnos, nálunk 
Magyarország igen sok dohánytermő vidékén a 
vajfü igen elterjedt gyom, melynek terjedése 
ellen gazdáink semmit sem tesznek. A véde-
kezés különösen jelen esetben, midőn a vaj-
fü a dohányföldnek csak igen kis részén lépett 
fel, nem nehéz. Kötelességévé kell tenni a 
dohányosoknak, hogy a dohány bugázása és 
kacsozása alkalmával, a dohány töve körül 
látható vajfüvet kitépjék. Ez, miután úgyis 
minden egyes dohány tő vei dolga van a ker-
tésznek, nem okoz valami nagy munkát, haszna 
pedig igen nagy, mert nemcsak a dohány erő-
teljes fejlődését biztosítjuk, hanem a vajfü 
magképzését is megakadályozzuk. Miután a 
vajfü szerfelett apró magvu, a talajban csírázó -
képességét több éven át megtartja s mert 
egy-egy tő rengeteg sok magot képes érlelni, 
egyáltalán nem közönyös a gazdára nézve a 
fejlődőfélben levő vajfü magképzését ideje-
korán kitépéssel megakadályozni. Miután a 
vajfü a dohány gyökerén élősködik, igen ter-
mészetesen a levelek letörése után is tovább 
fejlődik, mindaddig, mig a dohánytő életképes. 
Épen ezért vaj füves dohány földön, a levelek 
letörése után a dohánykórót azonnal el kell 

pusztítani. Legradikálisabb eljárás a vajfüves 
dohánytövet kihúzni (vele együtt kihuzzuk a 
vaj füvet is) s elégetni. H i ezt nem teszszük, 
hanem a dohánykórót ott hagyuk a földön, akkor a 
vajfü még megérleli magvait s újólag infi-
cziálja több évre földeinket. 

A vajfü elleni védekezés tehát lényegé-
ben véve nem nehéz, csak az a baj, hogy 
ezzel sem a gazda, sem a dohányos nem törő-
dött s így ezen élősdi gyom évről-évre nagyobb 
mértékben terjed dohánytermelésünk rovására. 

K. Ki 
Olasz seprőczirok értékesítése. (Felelet 

a 441. sz. kérdésre.) A jóminőségü olasz seprő-
czirok szakállát jelenleg igen jól lehet érté-
kesíteni, mert termelésével egynéhány év óta 
sok gazda felhagyott s így ismét keresett 
czikké lett. A mi eladását illeti — tekintettel 
a kisebb mennyiségre — tessék a fogházak 
felügyelőségeihez fordulni, ahol évenkint nagyobb 
mennyiségeket dolgoztatnak fel a rabokkal. 
Egynéhány nap előtt Hadas Sándor háziipari 
tanfolyam vezető (Perbenyik, Zemplénmegye) 
fordult hozzám ilyen ügyben, nem ártana talán 
vele közvetlen érintkezésbe lépni. Végül olt 
vannak a seprőczirokkötőgyárak, pl. Rosen-
berg Orosházán, Ungár Ignácz és fia. Buda-
pest, Szobotka testvérek Szeged, Braun Lipót 
és Társa Kassa, kik évenként nagy mennyi-
ségeket vásárolnak. 

Ami a termelt seprőczirkot illeti fődolog, 
hogy az eladás idejéig meg ne romoljon s 
jól kiszáradjon. Ezen czélból a 10—15 cm. 
hosszúságú szárrészlettel levágott szakállról a 
magot azonnal le kell fésülni s a magvaitól 
megfosztott bugákat szellős, száraz helyen 
vékonyan rétegezve elrakni, többszörösen meg-
forgatni, mig teljesen kiszáradnak. Ha utóbbi 
dolgokra nem ügyelünk, a czirok szakálla 
megbarnul, megfakul s penészfoltokat kap, 
ami értékét tetemesen csökkentené. A lefésült 
magot is, miután ez a gazdaságban kitűnően 
értékesíthető abraktakarmányt ad, vékonyan 
kell rétegezni s többszörösen átfprgatni, teljes 
kiszáradásáig. 

A seprőcziroknak szárításáról (különben 
egész termeléséről) a szárított czirokszalma 
(szakáll) bálozásáról stb. bő felvilágosításokat 
nyújt a Szalay János által irott s ábrákkal el-
látott munka „A seprőczirok termelése", mely-
nek beszerzését a seprőczirok évenkinti ter-
mesztése esetén melegen ajánlhatom. A munka 
a „Pátria" részvénytársaságnál Budapesten 

. (Üllői-ut 25.) szerezhető be, 1 korona 60 
fillérért. K. K. 

Kárpótlás a bérlet megszűnte folytán. 
{Felélet a 442. kérdésre) Ha a haszonbérlet 
a bérlő halála folytán megszűnik, az alhaszon-
bérlőkkel szemben a tulajdonos se a szerző-
dést teljesíteni, se pedig kárpótlást nyújtani 
nem tartozik és pedig azért nem, mert közte 
és az alhaszonbérlők közt, semmiféle jogviszony 
sem létezik. 

Az örökösök volnának azok, akik az al-
haszonbérlőket kártalanítani tartoznának, de 
nézetünk szerint, mivel mulasztás őket nem 
terheli, a haláleset pedig vis majort képez, 
csak oly mértékben, amennyiben az örök-
hagyó az alhaszonbérlet folytán gazda-
godott. A kárpótlás mérve annyi mindenféle 
konkrét körülménytől függ, hogy arról a kö-
zelebbi adatok ismerete nélkül nem nyilat-
kozhatunk. 

Marhaliizlalás. (Felelet a 443. sz. kér-
désre.) Miután nem tudjuk, hogy mekkora a 
répa- s luczernakészlete s hogy összekötteté-
seinél fogva minő póttakarmányokat szereztek 
be, csak jóhiszemüleg ajánlhatunk egy takar-
mány összeállítást, de egyúttal biztosíthatjuk, 
hogy ennél jobbat is tudnánk ajánlani, ha 
állatjait és takarmányviszonyait alaposabban 
ismernénk. Azért ne is ragaszkodjék a követ-
kező adatokhoz, hanem tekintse azokat csak 
tájékoztatóknak. Ugyanis 1000 kg. élősúlyra 
etethetünk eleintén: 

60 kg. répát, 10 kg. luczernát, 10 kg. 
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polyvát, 1'5 kg. repczepogácsát és 4 kg. 
tengeridarát. Ebben van 28 7 kg. szárazanyag, 
2'4 kg. fehírje, 0'5 kg. zsir és 14'8 kg. szén-
hydrát, a táparány pedig 1 : 6 7-hez. 

Később a polyvát 3 — 4 kg.-al csökkentve, 
2—3 kg. korpát s a hizlalás vége felé a 
polyvát ismét megkevesbítve, valamivel több 
tengerit lehetne etetni. A hizlalás végével pl. 
következőkép alakulhatna a takarmányozás 
1000 kg. élősúlyra: 

60 kg. répa, 10 kg. luczerna, 3 kg. 
polyva, 1 kg. repeaepogácsa, 3 kg. korpa és 
5 kg. tengeri. Ebben foglaltalik: 25'7 kg. 
szárazanyag, 2 6 kg. fehérje, 0 57 kg. zsir 
és 14'4 kg. szénhydrát, a táparány pedig 
1 : 6 0-hoz. 

A hizómarhával többnyire annyi répát 
szoktak ugyan etetni, mint amennyit mi vet-
tünk számításba, de ha nagyon sok a répánk, 
esetlep 100 kg. ot is adhatunk 1000 kg. élő-
súlyra, mely esetben azonban kevesebb ten-
geri kell nekik. Mi persze nem tudjuk meg-
ítélni, hogy több vagy. kevesebb répát etes-
sen-e s hogy nem volna-e czélszerübb, ha 
más póttakarmányokat, illetőleg száraz mos-
lékot, malátacsirát stb. szerezne be s így 
tisztán csak a sablonhoz ragaszkodva olyas-
mit ajánlottunk, ami talán beválik, de aminél 
valószínűen praktikusabb is van. Ezért szíves 
kedjék a jövőre való tekintettel a „Köztelek" 
80. számának 407, kérdését s az arra adott 
feleletet is olvasni. Cselkó. 

Szalonnasó takarmányértéke. (Felelet a 
444. kérdésre) A szaionna besözásánál keletkező 
hulladéksó épp oly alkalmas háziállatjaink 
sózására mint a denaturált só és q kinti értéke 
is többnyire eléri a denaturált sóét, de ha a 
hulladéksó nagyon nyirkos, akkor víztartal-
mának arányában kevesebbet ér mint a dena-
turált só. Legjobban ugy ítéljük meg a szalonnasó 
értékét, ha valamely vegykisérleti állomás 
által meghatároztatjuk, hogy mennyi konyhasó 
(ehlornatrium) van benne s ha ezt a mennyi-
séget a denaturált só chlornatriumtartalmá-
hoz viszonyítjuk. A m.-óvári vegykisérleti 
állomás három izben vizsgált denaturált sót s 
abban talált: 1. 91-08%, 2. 93-36%, 3. 87 20% 
chlornatriumot. Miután e számok szerint a 
denaturált só összetétele nem állandó, az 
átlagra czélszerü támaszkodni, mely 91% 
chlornatriumnak vehető. A vegykisérleti állo-
mások 4 korona dijért állapítják meg a 
hulladéksó chlornatriumtartalmát.Mielőtt nálunk 
denaturált sót lehetett kapni, av m.-óvári ura-
dalom is etetett tehenészetében szalonnasót s 
azt jónak találta. Cselkó. 

Nyelvöltögetö, nyelvét lógató ló. [Fele-
let a 455. sz. kérdésre.) A nyelv kilógatása 
kétségen kívül nagyon csúnya szokása a ló-
nak, amely szokás értékéből igen sokat levon. 
A nyelv bénultsága is lehet oka e csúnya 
szokásnak, bár csak igen ritkán; az ilyen bé-
nult nyelvű ló azután állandóan kilógatja 
nyelvét s az ilyen bajon segíteni természete-
sen nem lehet. Ha csak rossz szokásból ló-
gatja ki a ló nyelvét, meg kell kísérlem kari-
kás, gyűrűs zablát alkalmazni, olyant tehát, 
amelyen a zabla testére két vagy három gyűrű 
van mozgathatóan felhúzva. Ezek az apró 
gyűrűk a ló szájába kerülnek a felkantározás 
alkalmával s mert ide-oda mozognak és fo-
rognak, a lovat arra késztetik, hogy nyelvé-
vel ide oda mozogjon, mintegy játszón a ka-
rikákkal s így elég gyakran megszüntetik a 
nyelv kilógatását. De persze az ilyen zabla 
alkalmazása sem vezet mindenkor czélra r. 
ilyenkor azután nincs más mit tenni, mint 
minden felkantározás alt almával egy széles 
gummiszalaggal hozzáerősíteni a nyelvet a 
zabiához, olyan módon, hogy a gummiszalagot 
már a felkantározás előtt reá hurkoljuk a 
zabla testének közepére, majd ped'g mikor a 
kantárt feltettük, a gummit hurok alakjában a 
nyelvre vetjük, ugy hogy ne túlságosan szo-
rítsa azt, de kilógását megakadályozza. 

Hol tenyésztetnek öszvérek? (Felelet a 
446. számú kérdénre.) Nincs tudomásom arról, 
hogy az ország valamely pontján rendszeresen 
és kiterjedtebben foglalkoznának öszvérek 
tenyésztésével. Tenyésztésről különben szó sem 
lehet, mert az öszvérek tudvalevőleg nem al-
kalmasak tovább tenyésztésre, a dolgot tehát 
mindég elölről kell kezdeni ló és szamár páro-
sításával. Az öszvértenyésztés különben nem 
is nagy haszonnal járó dolog, mert az öszvér 
értéke tudvalevőleg messze mögötte marad a 
ló értékének. Az öszvértartásnak csak nagyon 
hegyes vidékeken van helye, ahol az edzett, 
szilárd szervezetű, kemény patáju öszvérek 
igen jó szolgálatokat tesznek nagy tehervise-
lési képességükkel s azzal, hogy járatlan hegyi 
utakon is óvatosan s meglehetősen nagy biz-
tonsággal járnak. Sík-, avagy olyan vidékeken, 
amelyekefi a lő jól tenyészthető és használ-
ható, az öszvértartásnak sok czélja nincs. 

— csy. 
Zöld repcze etetése őszszel. {Felelet a 

447. számú kérdésre.) A tavaszi takarmánynak 
vetett, de őszszel nagyon buján fejlődött 
repczét mindenesetre czélszerü már most is 
kaszáltatni, de ugy, ho*y a növény szive meg 
ne sérüljön, mert ha őszszel nem kaszáitatjuk, 
akkor igen könnyen elfagy vagy kipállik a 
repcze. E kaszáitatás talán csökkenteni fogja 
a jövő évi termést, de semmiesetre sem annyi-
val, mint a mennyi kárt tehet a tél a kaszá-
latlanul hagyott repczében, sőt ha a most 
nyerhető takarmányt is számítjuk, semmit sem 
vesztünk a repczének őszszel való kaszál ta-
tása által. A lekaszált repczét legczélszerübb 
zölden etetni, de ha zölden nem tudjuk az 
egész termést föletetai, akkor a fölösleget 
zsombolyázhatjuk is, csakhogy ez jelentékeny 
tápanyagveszteséggel jár s ezért csak végső 
esetben ajánlható. Ha a zöld repczét késő 
őszszel etetjük, főleg csak arra kell ügyelni, 
hogy deres és fagyos ne legyen és hogy az 
állatok a repczén kivül némi szénát vagy 
legalább szalmát is kapjanak, szóval ne le-
gyenek kénytelenek tisztán csak zöld repczé-
vel táplálkozni, mert a fiatal repcze nagyon 
vizdus s emiatt hashajtólag hat. Szénát vagy 
szalmát továbbá azért is czélszerü a repczén 
kivül etetni, mert a repcze aránylag sok fehér-
jét, de kevés szénhydrátot tartalmaz, minél-
fogva az emiitett szálastakarmányok, melyek 
inkább szénhydrátokban bővelkednek, táp-
arányát helyesbítik. A kérődző állatok külön-
ben igen szeretik a zöld repczét és nagyon 
jól táplálkoznak vele. Cselkó. 

Czélszerü-e a teheneket ide-oda cserél-
getni az istállóban {Felelet a 448. sz. kérdésre.) 
& fejős tehén a környi behatások iránt annyira 
érzékeny, hogy akár a helyváltoztatás, akár 
egyéb csekély befolyás is, a tejmennyiségre 
kedvezőtlen befolyással van. Ott tehát, ahol a 
tej mennyiségére dolgozunk, óvakodni kell 
nemcsak a hely- és takarmánycserétől, de 
még a fejő egyén változtatásától is. Bár a 
szóban forgó esetben a tehén akkor köttetik 
el már megszokott helyéről, amikor elapasz-
tott, mégis nem helyeselhető az eljárás, mert 
akkor, amikor ismét tejelni kezd, harmadik 
helyre, előtte idegen környezetbe köttetik, 
amely körülmény kétségen kivül alterálja a 
tej mennyiségét. Ennél is nagyobb hiba azonban, 
hogy arra az egy hónapra, a mig a tehén 
szárazan áll, kevesebb lakarmányt kap. A 
kisebb, vagy nagyobb mennyiségben feletett 
takarmány ugyanis nem momentán eredményez 
változást a tej mennyiségében, hanem esetleg 
csak 2—3 hét múlva; a dusább takarmányo-
zásra ugyanis előbb a szervezet u. n. környi 
fehérjejének kell megszaporodni s csak azután 
következik el a tejnek fokozatosan való sza-
porodása. Ha tehát a takarmány mennyiségét 
csak a leellés pillanatában fokozzuk, éppen a 
tejelés első időszakában, amikor legtöbb tejet 
ad a tehén, nem fog olyan bőven tejelni, 
amint tejelt volna abban az esetben, ha arra 
az egy hónapra is elegendő mennyiségű 

takarmányt kapott volna. Ü3 a vemhességriek 
épen legutolsó időszakában van a magzatnak 
is legtöbb táplálékra szüksége s ha ez elegendő 
mennyiségben áll rendelkezésére, bizonyára 
nagyobb sulylyal jönavi'ágra s igy értékesebb 
is lesz. Azon esetben tehát, ha a tehén le-
ellése előtt csak egy hónappal apaszt el, nam 
czélszerü helyéről elkötni s nem czélszerü 
takarmányadagait megapasztani. —csy. 

Kárdíj tilos legeltetésnél. {Felelet a 449. 
kérdésre.) Ha az erdei tilos legeltetéssel oko-
zott kár, illetőleg az erdőtörvény 102. és 
103. §-ai szerint számítandó kártérítési összeg 
60 koronát meghalad, a legeltetés nem kihá-
gást, hanem a büntetőtörvénykönyv 421. §-ába 
ütköző ingatlan vagyon rongálása által elköve-
tett vétséget képez, mely 3 hónapig terjedhető 
fogházzal, valamint 400 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő. Ezenfelül a bün-
tető biró tetszésétől függ, vájjon figyelemmel 
az erdőtörvény 102—104. szakaszaira, a vét-
kesnek kimondott vádlottat a kártérítési összeg 
és a hajtópénz megfizetésében marasztalja, 
vagy pedig a károsult felet ezen igényével 
polgári perutra utasítsa. Ezen utóbbi intézke-
désnek akkor van helye, ha a kártérítési ösz-
szeg megállapítása bonyolultabb bizanyitást 
igényel. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tarta lma: 

Oldal 
Az OMGE közleményéi. ... ... 1075 
Tisztességtelen verseny 1676 

Tárcza. 
Ellenségünk a p§nz 1676 

Takarmányozás. 
Még egyszer a leveles czukorrépafejekről.._ 1678 

Gazdasági gépészet. 
A mezőgazdasági gépi- és kézimunka közti viszony 

hazánkban .. 1680 
Gazdasági .ill.ittan. 

A gabonazsizsikről — — 1680 
Levélszekrény. ... - ... - 1682 
Yegyesek. ... ... 1683 
Kereskedelem, tőzsde 1635 
Szerkesztői üzenstek. 1686 

A magyar kir. földtani intézet mnzenma a 
közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és 
csütörtökön, délelőtt 10—l-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10—l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

A «n. kir. mezőgazdasági mnzenm gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesiut 72. stárn alatti házban meg-
tekinthetők & hétfői és az ünnepeket követő napon 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. u. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepeket kővető napokon a múzeum 

tárva van. 
A múzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a 

Kerepesi-uton: a városbői jövet VII. ker., Alsó-erdősor-
u.cza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezö-
utcza sarkán van. 

Eljegyzés. A czeglédi Uaghváry László-
féle gyümölcsfa iskola vállalat czegvezetője és 
beltagja Unglwáry Sándor jegvet váltott Nagy-
Kőrös on idősb özv. Czira Lajoené leányával, 
Marosával. 

Névmagyarosítás. Kolin Sámuel Mór 
nagykartali uradalmi gazdatiszt saját valamint 
Tibor nevü kiskorú fia vezetéknevét Kertész-ve 
magyarosította. 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 
mult héten tartotta Vili. évi közgyűlését a 
gróf Széchényi Imre elnöklete alatt, amely al-
kalomból az igazgatóságnak a közgyűlés elé 
terjesztett jelentéséből a következőket közöl-
jük : .Megelégedéssel jelenthetjük, hogy szö-
vetkezetünk működését gazdatársaink mind 
nagyobb mértékben veszik igénybe s ha tag-
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jaink szaporodása nem is halad oly arányban, 
mint azt az előző évek mutatják, mégis a 
folyton fokozódó forgalom intézmény Link erő-
teljes izmosodását idézte elő. Ezen üzletév 
folyamán 45 tag lépett be 88' üzletrészszel s 
igy 1900 junius 30-án a taglétszám 719 re, 
részjegyeink száma pedig 2143 ra, miáltal 
alaptőkénk 428,600 koronára emelkedett. Szö-
vetkezetünk fejlődésére ez évben is igen ked-
vezően hatott azon jóindulat, melylyel a 
magas kormány törekvéseinket támogatni 
kegye;! volt, mely hathatós pártfogásáért 
e helyen is hálás köszönetünket fejezzük 
ki. Ugy sz;ntén köszönetet mondunk mező-
gazdáink nevében a hadügyi kormányzat-
nak a katonai szállítások terén tanúsított 
szíves előzékenységeért. Az elmúlt évben is 
megfelelő szállításokkal bízatott meg szövet-
kezetünk, mig a szállítások egy részét az 
ajánlati tárgyalásokon, mint a legkedvezőbb 
ajánlattevők nyertük el. Sajnálattal kell je-
lentenünk, hogy az általunk kérelmezett here-
mag-aukeziók megtartását a nagyméltóságú 
kereskedelemügyi miniszter ur sern engedé-
lyezte és pedig azon indokból, hogy azok 
létesítésének szüksége nem forog fenn. Ezen 
aukcziók, eltekintve attól, hogy az üzleti vi-
szonyok iránt tájékozatlan kisgazdáknak elő-
nyösebbé tennék az értékesítést, legfőképen a 
belföldi, eddig oly magas fokon állott here-
magtermelésünk érdekében volnánák rend-
kívül fontosak, minthogy a tervezet szerint 
csakis hazai heremagvak bocsáttatván az 
aukcz'.ókhoz, ugy a gazdák, mint a magkeres-
kedök is legbiztosabban juthatnának hamisí-
tatlan, minden kártékony gyommagvaktól ment 
hazai maghoz. S midőn az amerikai here-
magvaknak folyton fokozódó beözönlését meg-
akadályozni nem tudjuk, ilymódon heremag-
termelésünknek legalább egy részét mégis 
sikerülne az elkoresosodástól megmenteni. Az 
elért forgalomemelkedés által ez évben ió 
azon helyzetbe jutottunk, hogy áruosztá-
lyunk fogyasztási anyagainak forgalma után 
(szenet kivéve) ugv mint már az előző két 
évben, ezúttal is 3%-ot téríthettünk vissza t. 
tagjainknak, mely vásárlási visszatérítés fejé-
ben mintegy 21,000 koronát könyveltünk tag-
jaink folyószámlája javára. 

Nyereség- és veszteség-számlák számlák 
szerint a leírások ós költségek leszámítása 
után és az 1898/99 üzletévről áthozott 2482 
kor. 48 fillér maradványnyal együtt 55,366 
65 fi 11 felesleg áll a t. Közgyűlés rendelkezé-
sére, melynek következő felosztását javasoljuk: 
Üzleti nyereség 55,366 kor 65. fül. Az üzlet-
részekre 5% kamat (alapszabályok 10. §.) 
20,861 kor. 52 fill. Tiszta nyereség 34 505 
kor. 13 fill. Tartalékalap javára alapszabály-
szerű 10% 3 450 kor. 51 fill. Marad 31.054 
kor 62 fill. A közgyűlés ugy az igazgatóság, 
mint a fe.ügyelő-bizottság jelentését és elő-
terjesztett zárszámadásokat elfogadta és nekik 
a felmentvényt egyhangúlag megadta. Örömmel 
értesült, hogy a lefolyt esztendőben a forgalom 
immár 57.000,000 koronára emelkedett és a 
kedvező eredmények lehetővé tették, hogy a 
tagoknak forgalmi visszatérítés czimén 21,000 
korona, a részjegyek után 5°/o-os kamat fejé-

ben 20,800 korona volt nvujtható. Ezenkivü! a 
tartalékalap ujabban 20,000 koronával dotál-
tatott mi által az 180 000 koronára emel-
kedett. Szövetkezeti czélokra körülbelül 4200 
korona fordíttatott, a tisztviselők nyugdij-
alapjára pedig 5000 korona szavaztatott meg. 
Az igazgatóságban szabaddá vált helyekre 
Széchenyi Imre gróf alelnök, dr. Biró Lajos, 
HajósZ József, Halász Zsigmond, Harsány 
Oszkár (uj), Széchenyi Bertalan gróf, a fel-
ügyelő-bizottságba pedig Zachár Gyula elnök, 
Koppély Géza, Pirkner János, Benner Gusztáv 
újból megválasztattak. 

Az őrlési forgalom tárgyában mult 
számunkban közölt nyilatkozatainak helyesbí-
tése czéljából Steiger Gyula ur, OMGE. 
igazgató-választmányi tag az alábbi levelet 
intézte a szerkesztőséghez: 

„A „Köztelek" 87-iki számában az igaz-
gatósági ülésben az"őrlési forgalom tárgyában 
tett felszólalásom egyik passzusa, ugy mint 
közölve van, félreértésre adhat alkalmat, miért 
is tisztelettel kérem a legközelebbi számban 
következő helyreigazításomnak helyt adni : 

Én nem azt mondtam, hogy a 400 tagu 
törv.-hat. bizottságnak legalább 300 tagja in-
direkt uton saját személyében érdekelt lenne, 
— ilyesmi eszemágában sém volt, — hanem 
azt, hogy legalább 300 tag van, akik — leg-
jobb hiszemben — az indirekt érdekelt bankok, 
malmok, részvényesek érdekeit az őrlési for-
galom visszaállítása által megvédeni köteles-
ségüknek vélik és igy nem kell megütközni, 
vagy rossz néven venni, ha a többségében ily 
felfogású municzipiumban ezen értelmű javas-
lat elfogadásra számíthat.* 

Milyen legyen az őrlési statisztika? 
Vonatkozással a „ Köztelek" 85 számában e 
czim alatt írott köz'eményünkre, a Magyar 
Fővárosi Malomegyesület megismertette velünk 
azt a beadványt, amelyet a székesfővárosi 
statisztikai hivatalhoz intézett s amely szó-
szerint a következő: „Tekintetes Székesfő-
városi Statisztikai Hivatal ! A Tekintetes 
Statisztikai Hivatal kimutatásaiban évenkint 
közreadja az egyes budapesti búzát őrlő 
malmok által megőrölt gabona és a termelt 
liszt, korpa stb. mennyiségét. Budapesten a 
kimutatásban szereplő tiz malmon kivül még 
néhány gabonát (rozsot, árpát, kölest, stb.) 
őrlő malomvállalat van, melyek a kimutatás-
ban nem szerepelnek, viszont a kimutatásban 
szereplő tiz malom közül négy őröl búzán 
kivül rozsot és azt is igen csekély mértékben. 
Budapestnek buza-őrlése nemcsak a hazai, 
hanem a világforgalomban is jelentékeny 
lévén, az őrölt buza mennyiségének határozott 
és világos számszerű kimutatása igen fontos 
érdek, az a szokás pedig, hogy a Tekintetes 
Hivatal csak a főként búzát őrlő malmokat 
sorolja fel, a többi malmokat pedig nem, 
könnyen félreértésre vezethet, viszont pedig 
az, hogy az őrlő buza mennyisége nincs ki-
mutatva, határozottan hátránya statisztikánk-
nak. Azzal a tiszteletteljes kéréssel bátorko-
dunk a Tekintetes Statisztikai Hivatalhoz for-
dulni, méltóztassék a buza, rozs, árpa, köles 
stb. őrlését a budapesti malmokra nézve, eset-
leg a kimutatásba eddig fel nem vett malmok 

felvétele mellett, külön-külön — és ha lehet 
több évre visszamenőleg — kitüntetni és mél-
tóztassék a malmok névszerinti felsorolásában 
a betűrend szerint való felsorolást követni, 
mert a jelenlegi sorozat sem a betűrendnek, 
sem a fennállás időrendjének nem felel meg. 
Teljes tisztelettel Budapest, 1900. okt. 24. 
megyeri Krausz Lajos s. k. kir. tanáncsos, 
alelnök. 

Konstatáljuk ebből a beadványból, hogy 
a fővárosi malomsgyesület az őrlési statiszti-
kának oly irányú tökéletesítését czélozza, a 
mely ellen nem lehet kifogásunk és nincsen 
is. A hírlapok hézagos értesülései kíváncsisá-
got ébresztettek bennünk az iránt, milyen őr-
lési statisztikát kiv̂ Ln a malom-egyesület ? Erre 
a félremagyarázhaUan, korrekt választ meg-
kaptuk, köszönjük és megnydgszunk benne. 

Pályázat. A tarczalí m. kir. vinczellér-
iskola igazgatósága az ezen iskolánil rend-
szeresített egyéves vinczellérképző tanfolyamba 
való felvételre pályázatot hirdet. A tanfolyam 
f. év deczember hó 1-én kezdődik s a fel-
vételre azon egyének pályázhatnak, a kik: a) 
a munkára alkalmas elég erős testalkattal 
birnak s egészséges voltukat orvosi bizonyit-
ványnyal igazolják ; b) magyarul irni és olvasni 
tudnak; c) fedhetlen előéletüket községi bizo-
nyitványnyal igazolják. Oly egyének, kik a 
katonaságnál, mint altisztek szolgáltak, a fel-
vételnél előnyben részesülnek, hasonlóképen 
azok is, kik sző'.őmiveléssel már ezelőtt is 
foglalkoztak. Az ellátásért 288 korona fizetendő 
két részben és pedig: 144 kor. folyó év 
deczember hó 1-én, 144 kor. 1901 évi'ápri-
lis hó 1-én. Vagyontalan folyamodók fél vagy 
egész ösztöndijat kaphatnak , s ehhez képest 
ellátásukért vagy csak 144 koronát tartoznak 
előleges részletben fizetni, vagy egészen az 
állam költségén végezhetik az évfolyamot. 
Buházat és ágyneműről azonban minden ta-
nuló kivétel nélkül maga tartozik gondos-
kodni. A felvétel iránti folyamodványok egy 
koronás bélyeggel ellátva a Nagyméltóságú 
földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz czi-
mezve legkésőbb folyó év november hó 10-ig 
a tarczalí m. kir. vinczellériskola igazgatósá-
gához nyújtandók be. 

Kiállitás Kecskeméten. Jövő év szep-
tember havára nagyobbszabásu kiállitás ren-
dezésén fáradoznak Kecskemét város vezető 
emberei, mely magában foglalná a gyümölcs-
és iparkiállitáson kivül az országos kertészek 
és mükertészek képző-egyesülete kiállítását is. 
A rendezőség élén Kada Etek polgármester, 
Pataky Imre ipariskolai igazgató, Grassely 
Miklós földm.-iskola igazgató és Kovács Pál 
szerkesztő állanak. A tervezett kiállitás anyagi 
és erkölcsi támogatására ugy a földmivelési 
mint a kereskedelmi minisztert fölkérték. 

U j tüzelőanyag az osztrák vasutakon. 
A magas kőszénárak, nemkülönben a beszer-
zési nehézségek arra indították az osztrák 
vasutakat, hogy Galiczia és Bukovinában fekvő 
vonalaikön tekintettel az ottani gazdag pet-
róleumforrásokra és fejlett petroleumiparra 
a petróleumüledékkel való tüzeléssel kísér-
letet tegyenek. A kísérletek eredménye ked-
vezőnek mondható, mivel pénzügyileg gazda-

a s p * f m m M ^ t a , n • g cs. és kir. udvari szállitó magkereskedése M a u t l i x & e r Ó d o n B U D A P E S T E N , ? £ £ i 3 K S S r a . í 
minták beküldése és az ár közlése mellett a l e g m a g a s a b b n a p i á r o n m i n d e n f é l e g a z d a -

s á g i m a g o t , és pedig: 

luczernát, nyulszapukát, lenmagot, napraforgót, 
lóheremaaot. baltaczimet, fehér kölest, c s i b e h u r t stb. 
mm* m " takarmány répamag vörös kölest, , 
feherheret, t a v a s z i bakkönyt, kendermagot " J j ^ ™ * * 

b i b o r h e r é t , mustármagot, gomhorkát , 
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ságosnak Ígérkezik a mozdonyátalakitások da-
czára. Egyébbiránt ugy Oroszországban mint 
Romániában a petróleumflnomitástól fenn-
maradó üledékkel a mozdony és hajók tüze-
lésénél sikeresen kísérleteztek. 

Ingyen kapható füzetek. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületnél a következő 
füzetek kaphatók egy 30 filléres bélyeg be-
küldése ellenében: A pínczeszövetkezelekről, 
Mezőgazdasági kiséilelügyi intézmények Magyar-
országon, Alapszabályminta a pinczeszövetke-
zetek részére, Kendertermelési útmutató, Út-
mutatás a szőlőmoly irtására és a lisztharmat 
ellen való védekezésre, Útmutatás a vérte'ü 
irtására, Útmutatás a csikoslábú buzalégy 
irtására, Utasítás az élelmi ezikkek kezelésére, 
csomagolására és szállítására, Utasítás a gyü-
m ölcsökszedésére, csomagolására és szállítására. 

„Útmutatás a nmst és bor okszerű 
kezelésére" czimü kézikönyvet 50 fillér be-
küldése ellenében poriómentesen szállítja a 
OMGE. Utánvételezések minthogy többe kerül-
nek és megnehezítik a kezelést, nem fogad-
tatnak el. 

Sertésdijazás. A esanádmegyei gazdasági 
egylet Battonyán, 1900. évi november hó 18. 
napján, vasárnsp reggel 10 órakor a község-
háza udvarán sertés-dijázást rendez. Mindazok, 
kik a' díjazáson sertéseikkel részt venni óhaj-
tanak, bejelentéseket november hó 15-ig az 
egylet titkári hivatalánal Makón, esetleg a 
díjazó napon a helyszínén irásbelileg reggel 
8 óráig szíveskedjenek benyújtani. 

Hajójáratok megszüntetése. A Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság: j 
igazgatósága közhírré teszi, hogy a Jcisdunai ] 
hajójáratoTcat Budapest és Dömsöd Jcözött, továbbá 
a tiszai hajójáratokat Csongrád és Szeged, vala-
mint Csongrád és Szolnok között a következő 
módon szünteti meg: A Kisdunán utolsó 
menet Budapestről Dömösre november hó 9 én, 
Dömösről Budapestre november hó 10 én. A 
Tiszán: Utolsó járat Csongrád és Szolnok 
között november hó 8 án, utolsó járat Csongrád 
és Szeged között november hó 10-én. A fent-
említett viszonylatokban megszüntetett hajó-
járatok vonalain fekvő állomások személy- és 
áruforgalma tehát az említett napokon meg-
szűnik, a tömegáru forgalmat azonban ezen 
intézkedés nem érinti. 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzléti 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 
Irajczdf. Megrendelések a kiadóhivatalba 
íntézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti termény-
bizományi czég jelentése.) 

Budapest, : :ovember 3. 

N Y I L T T É R . * ) 

Most Jelent meg 

Rubinek Gyula és Szilassy 
az 0. M. ö. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 1 - r e . 

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

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

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

— = 3 korona 50 fillér. = — 
Megrendelhető 

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

IX., ÜlSöi-ut 25. (Köztelek). 

Az időjárás e héten is nagyon változó volt. 
Gyakori csapadékok napos, derült idővel váltakoztak, 
e mellett a hőmérsék tartósan enyhe maradt. A csa-
padékok továbbra is előnyös hatásúak voltak, a veté-
sek jól fejlődnek, az elkésett vetési munkálatokat pe-
dig sürgősen eszközlik. A viz állása emelkedett és 
hajózás valamivel jobban halad. 

A külföldi piaczok üzletmenetéről kevés ujat 
jelenthetünk. Az irányzat tartósan bágyadt és az árak 
csökkeí.őek, habár a tengerentúli' piaczokon némileg 
szi árdabb hangulat érvényesült. Argentiniából érkezett 
fagyjelentések, valamint az Unió őszi búzával beve-
teti t rületein a hesseni legyek fellépése a spekulá-
ciót nagyobbmérvü fedezésekre ösztönözte, miáltal 
az árfolyamok is emelkedöek voltak, jóllehet a látható 
készletek ismét jelentékenyen gyarapodtak és a Brad-
streets becslése szerint további 2 197,0(0 bush. na-
gyobbak. A hét végével némi visszaesés állott be, az 
áremelkedés egyenlegként azonban mégis 2 c. Az Ar-
gentiniából beérkezett jelentések valódiságát egyébként 
még be kell várnunk, mivel más oldalról beérkezett 
hirek a terméskilátásokat kevésbé pesszimisztikusan 
Ítélik meg. A kiviteli forgalom, daczára a mérsékelt 
tengeri szálliiási dijaknak, mérsékelt maradt. Angliá-
ban az üzlet gyenge és nyomott árak mellett csendes 
lefolyású volt. A franczia piaczokon az árak továbbra 
is, habár csak kisebbmérvü csökkenést szenvedtek. Az 
összes többi kontinentális piaczokon a forgalom mini-
mális, a fogyasztás tartózkodó és olcsóbb árak mellett 
sem tanusit vétett edvet. 

Nálunk is csak gyenge volt a fogyasztás és az 
irányzat ugy kenyérmagvak, mint takarmányezikkekben 
inkább lefelé törekedő. 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket 
jelenthetjük: 

Buza az egész hét folyamán csak gyenge érdek-
lődéssel találkozott. A malmok továbbra is tartózko-
dóak és csupán jobb és finomabb minőségű áru iránt 
tanúsítottak némi vételkedvet, melyek azonban csak 
szórványosan kináltatnak. Az irányzat ez<ín minőségek 
iránt tehát jól tartott maradt és teljes árak voltak 
elérhetők, gyengébb és pótlékos áru ennek ellenében 
teljesen el volt hanyagolva és 10—20 fillérrel olcsóbb 
árakon is csak nehezen volt elhelyezhető. A hangulat 
általában az egész hét folyamán nyugodt volt. Az 
összforgalom nem több 100,000 mm.-nál, a hetihoza-
tal 250,000 mm. 

Rozs csak korlátoltan volt forgalomban és mig 
jobb minőségű áru részint az export, részint a fogyasz-
tás czéljaira még könnyebben volt elhelyezhető, addig 
alárendelt és pótlékos áru tetemesen csökkent árak 
mellett is csak nehezen talált vevőt. Az árak átlagosan 
kb. 20 f̂illérrel csökkentek és középminőségü árut 
13*30—13-50, jobb és primaminőségeket 13-50-70 K.-ig 
jegyzünk készpénzfizetés mellett budapesti paritásra. 
Nyiri származékodban csak szórványosan volt üz'et és 
inkább csak névlegesen jegyzünk 12-90 K. készpénzfize-
téssel Debreczen-Nyiregyháza távolságában átvéve. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) továbbra 
is csak gyengén van kinálva, gyárosok azonban szin-
tén csak kevés keresletet tanúsítottak és igy az árak 
csendes irányzat mellett alig tartottak. Hizlalók szük-
séglet esetén teljes árakat fizettek. Minőség szerint hely-
ben 11-20—80 és Kőbányán 12 K.-ig jegyzünk. Állomá-
sokon átvéve a forgalom úgyszólván pang. Kisebb téte-
lekben jobD minőségű tiszavidéki és felvidéki áru bel-
földi számlára 13-50 K. körül kelt el. 

Zab valamivel bővebben volt kinálva; a fogyasz-
tási kereslet azonban csak mérsékelt maradt és az árak 
különösen középminőségü és alárendelt áruban csök-
kenő irányzat mellett 10—20 fillért vesztettek. Minőség 
szerint 10-70—11, finomabb árut 1M0, K.-ig finom 
urasági árut néhány fillérrel ezen felül is jegyzünk. 

Tengeri (uj) prompt áruban szilárd irányzatú 
volt és 10 fillérrel magasabb árakat ért el; későbbi 
szállítási határidők azonban kevéssé képezték kereslet 
tárgyát és változatlanok maradtak, Prompt szállításra 
9.10, nov.-re 9.10, deczemberre 9.30, nov.-febr.-ra 9.50 
K.-ig jegyzünk budapesti paritásra. Tiszavidéki állo-
másokon is volt némi forgalom és november-deczem-
beri paritásra 8.60—8.?0 K.-ig fizettek. 

Olajmagvak : Káposztarepczében nincs kínálat 
és csak névlegesen jegyzünk 30—31. Káposztarepcze 
1901 augusztusra alig köttetett, kedvezőbb hírekre azon-
ban csendes és 26—26-20K. jegyez. Lenmag 28—32, 
gomborka hiányzik 25—26. K. jegyez. Kendermagban 
élénkebb volt a forgalom és 18-50 - 18 K. körül jegyez 
budapesti paritásra. 

Hüvelyesek: Bab iránt az érdeklődés gyenge 
és a hangu'at csendes. Triőrőzött fehér törpebab Gyön-
gyös-Félegyháza 17—17 50, fehér gömbölyű bab Mohács, 
Baja, Zombor 15-40, barnabab Kalocsa 13-51, Nagy-
Károly 13-20 K. jegyez. Erdélyi bab minőség és 
relaczió szerint 12-20—12 80 korona között jegyez. 
Köles hazai származék 10-80—11-20, román áru 
üzlet nélkül átmenetileg 10-40 K. jegyez helyben. 

Heremagvak. Yörösherében a hangulat bővebb 
kínálat és gyenge érdeklődés mellett lanyha és árak 
tovább csökkenőek. Vöröshere kb. 116—120, finomabb 
13(5 K. jegyez. Luczerna is cseDdes és 76—90 korona 
között értékesíthető helyben. Bükkönyállomásokon át-
véve 14 14'80 K. jegyez. 

Napi jelentés a gabonattzletről. 
1900. november 6. 

Búzában sürgős kinálat mellett a malmok tartóz-
kodó véte kedvet tanúsítottak, ugy, hogy a kinált áru-
nak csak egy igen kis töredéke ment át a malmok 
tulajdonába. Az irányzat bágyadt, az árak alig tartot-
tak; összforgalom 7000 mmázsa. 

> Rozs korlátolt forgalom mellett szintén csendes, 
árak változatlanok. Kiviteli czélokra nem vásárolnak 
semmit, a helyi szükséglet pedig igen kicsiny. Jó minő-
ségű áruért 13.50 13.60 kor., finomabb minőségekért 
13.70—13.8J érhető el budapesti paritásban. 

Árpa Ezen czikkben teljesen pang az üzlet és 
csak szórványosan adnak el itt-ott egy-egy waggon 
takarmányárut etetési ezélokra. Jegyzéseink : gyenge 
minőségért 10.80-11.2C-ig, jó minőségért 12.— k' rónáig 
budapesti paritásban. 

Bükkönyt, szállításra — a későbbi hónapokra — 
igen keresneí. Árak 13.— koronától 14.40 koronáig 
budapesti paritásra. 

Zabban az irányzat mérsékelt forgalom mellett 
nyugodt. Minőség szerint helyben 10.60—11.20 koronáig 
jegyzünk. 

Tengeri (uj) változatlan. Novemberi szállításra 
9.1 \ november-deczemberre 9.20, deczemberre 9.30, 
januárra 9.40 koronát fizetnek budapesti paritásra. 

(Az árak 100 kg.-ként koronaértékben értendők): 
Eladatott: 
üj-buza: 

Tiszavidéki: im. 796 K. 15-6Í 

773 M n 15-20 „ „ 
i. 778 kg. k. 15-10 3 hóra 

768 , , 14-80 , , 
76 , „ 14 40 » ' , 

782 t 
768 f> 
77̂  „ 

14.70 
14.80 

„ 14-55 
K. 15-20 

, 775 „ „ 15-10 
, 77' » „ 15.10 

778 , , 15.10 
772 , , 14-80 

Becskereki : 

Dunaföldvári: 

Pestvidéki: 

Szesz. (Qoldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 
változatlan élénk volt és a szeszárak tartós vételkedv 
folytán a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. 
Elkelt finomított szesz nagyban adózva 116.50 — 117.50 
kor., adózatlanul 46.E0—47.70 korona helybeli fino-
mitógyáraktól. Vidéki finomitógyárak helyben házhoz 
szállítva "A—IV2 koronával olcsóbb áron ajánlottak 
finomított szeszt és több tételt ugy azonnali, valamint 
novemberi szállításra zárultak is. 

Élesztőszesz szilárd ,és 116.50-117.50 kor., adó-
zatlanul 47 koronáig kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt gyéren ajánlottak és csak néhány kisebb üzlet 
létesült változatlan ár mellett azonnali és későbbi 
szállításra. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42 '— 
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Bécsi jegyzés 42-6C—43-— korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 113 25 •— korona adózott és 
40-25- 40*50 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20- 20'25 korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zárlat-árak e héten: Nagyban: Finomított 

szesz 116-50—117-50 K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 
nyersszesz adózva 114-50—115 50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 37- 37-50 korona. Kontingens nyersszesz 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz 
fizetés mellett értendők. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 

(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzleti jelentése. 1900, nov. 3. 

Üzletmenetünk a hét második felében kedvező 
fordulatot vett. Kielégítő hozatalaink az összes élelmi-
czikkekből élénk vásárlási kedv mellett, következő 
árakon nyertek elhelyezést. 

Vadfélék : szarvas 0'64 kor., őz 1 20—1-30 kor. 
egészben és kilónként. Szép kifejlett nyulakért 2-00 kor., 
süldőkírt 1-C0 kor. volt darabonként elérhető. Fáczán 
010—7 kor. fogoly 2'80—3 kor. párja, 

A tojásüzlet változatlan szilárd, bár az árakban 
nagyobb hullámzások fordultak elő. Príma alföldi áru 
78—79-50 koronával talált vevőre. 

A vajüzlet folytonosan kedvező. Prima teavaj 
. 2-10—2 20 kor., főzővaj 1-70-190, koronával nyert 

helyben és vidéken ehelyezést. Turó elhanyagolt 16 - 24 
filléren lassan fogy. 

Tisztított baromfiból nagyobb tételek állottak 
rendelkezésünkre, vágott liba l-,08—1-16 koronával kelt 
el kilónként. Vágott kacsa 1-10— M2 kor. Jércze 
1-50—1-60 kor., tyúk 1-50—1-60 kor. dbonként. 

A gyümölcspiacz szí árd alakot öltött, finom 
fajgyümölcs élénken vásárolva magasabb árakon 
nyert elhelyezést. Alma. Balul 26—40 kor. arany renett 
50—56 kor., kanadai renett 32— L8 kor., ananász renett 
30—44 kor. Törökbálint 36—40 kor. közönséges alma 
12- 16 korona. Császárkörte 50- 60 kor., vajoncz 50—60 
kor., közönséges 20—24 korona 10 J kgként. Sző ő-
ből elkelt kadarka 40—50 fill., dinka 48—52 fillér kilón-
ként, saszlá 60—64 fillér. Dió 52—54 fillér. Birsalma 
32—50 fii ér kilónként. 

Rozsaburgonya 3—3-20 kor. kifli 6—8 korona 
100 kgként nagyban. 

Hidegirasvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
november hó 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Közteleit" részére). Felhozott Budapestről 
62 árus 99 db sertést, 2 árus 7 db süldőt, 1600 kg. 
friss hust, 4Ö0 kg. füstölt hust, 1400 kg. szalonnát, 600 
kg. hájat. 

1 árus 6 drb sertést, Dunaföldvárról 1 árus £> darab 
sertést, összesen 6 árus 50 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshuB 1 kg. 96—112 iillér, 1 q K., süldő-
hus 1 kg. 136—144 fillér, 1 q K„ füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—136 fii, t q korona 
szalonna zsírnak i kg. 100—100 fill., 1 q K., 
füstölt szalonna 1 kg. lí 4—108, 1 q — fillér, 
háj 1 kg. 104—112, 1 q fillér, disznózsir 
1 kg. 112—120,1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 60- 80. 1 kg. j iillér. füstölt sonka 
1 kg. 136-144 fillér. 1 q - - korona. 

Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. november 6-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek• részére.* Felhozott Budapestről 
60 árus 32 db sertést, 0 árus — db süldőt, 2500 kg. 
triss hust, 600 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
nurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósejtot, — kg. (— db) sonkát, -
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Kis-Kőrö,ről 1 árus 6 d rab 
sertést, Szabadszállásról 1 árus 3 drb sertést, Madocsá-
ról 1 árus 8 drb sertést, Nagy-Székelyről 1 árus 16 
drb sertést, Doiogról 1 árus 25 drb sertést, N agy-
Kőrösről 3 aru» 70 drb sertést, Czegledről 6 árus 
52 darab sertést, összesen 19 árus 180 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 100-108 fillér, 1 q korona, süldő-
hús 1 kg. ICO—120 fillér, 1 q — korona, füstölt 

. sertéshús 1 kg. 128—140 fillér, 1 q korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 90—ICO fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120—144 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 104-108 fillér, 1 q 
korona, disznózsir 1 kg. 120—124 fillér, 1 q — 
korona, kocsonyahús 1 kg. 60- 64 fiílér, 1 q 

korona, füstölt sonka 1 kg. 156—160 fillér, 1 q -

Budapesti takarmányváfár. (IX. kerület, Me-ter-
utcza. 1900. november 6-án. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,Köztelek* részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 80 szekér 
réti széna, 65 szekér muhar, 15 szekér zsupszalma 
5 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 14 szekér egyéb takarmány 
(Iuczern a, zabosbükköny és sarjú stb.) 4C0zsák szecska. 

A forgalom közepes. 
Árak fillérekben, q-ként, a következők : réti 

széna 400—580, muhar 440—500, zsupszalma 240—520, 
alomszalma 200—260, egyéb takarmány , 
lóhere , takarmányszalma —— , 100 kéve 
tengeriszár , luezerna 470—470, sarjú 360— 
420, szalmaszecska 260—300, széna , uj , 

, zabosbükköny 440— 520. Összes kocsiszám 181, 
suly 235,300 kg. 

Budapesti sznrómarhavásár. 1900. nov. hő 2-án. 
á székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
ginak jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 271 db, eladatott 271 db, 
g&ücziaí — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 6.3 db, eladatott 
t6 drb, élő bárány — db, eladatott — drb ; ölött belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék boriu — drb, eladatott 

drb, ölött bárány — drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjuvásár hangulata lanyha volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 68-—66* -
koronáig, kivételesen 100-— koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, — kor.-ig, 
fciv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 32—64 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Olött borjú: 
belföldi — koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli — koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány — • •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —•— •— koronáig párja. 

Bcdapestl jnhvásár. (A 1900. november hó 5-én. 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Beliöldi hizlalt ürü 70 darab, 
eladatott 70 drb, feljavított jutok 201 drb, eladatott 
201 drb, kisorolt kosok — drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai —, eladatott db. 
argol kerentezés —, eladatott — db, romániai 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár hangulata élénk volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü — 24.— K. 

páronkint. 38—40 (4í)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok —24-— K. páronkint, 38- 40 (44) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok —••— - K.-ig páronkint, K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K., kecske —•— K. páronkint, 
durvaszőiü —. •— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai —•— K. páronkint, — 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint. 
romániai — K. páronkint, raczkajuhok — .— K. 
páronkint, —. .— K.-ig 1' 0 kiló élősúly szerint, 

Bécsi vá?óioarhavásá ,̂ 1900. nov. hó 5-én. 
(Vass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtáB 5975 db. Ebből magyar 4358 db, 
ga'icziai 737 darab, bukovinai 51, német 829 
Hzott 3875 db, legelő 728 db, fiatal 1890 oo, ökö» 
4186 db, bika 691 db, tehén 749 db, bivaly 249 db 

A mullhetinél mintegy 300 darabbal ntgyobb 
felhajtás folytán az üzlet knyha volt, csupán prima 
tartotta meg árát, mig gyengébb minőségek olcsóbban 
keltek. . 

Arak: prima magyal 74—80'— (—" ), szekundt 
60—72, tertia 52—58. Galicziai prima 72- 74 — 
t ), szekunda 62—70, tertia 54—60. Német nrima 
78- 85-— (87 ), szekunda 66—76, tertia 58- 64 
Legelőmarha : szerb és magyar 46-— 56 —, rosszabb 
minőségű 46- 56-—. Bika és tehén 44- 66 (68 ) 

Bécsi sertésvásár. 1900. nov. 6 ím. (Schleifel-
der é,s társai bizományi ezég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 5301 süldő, 7329 zsirsertés össze-
san 12t.20 drb. 

A vásár igen lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül: prima 85—86 fillér, kivételesen 87 fillér, klzepei 
72—83 fillér, könnyű fillér, süldő 56 -78 fillér. 

Bécsi üsnrómarbavásár. 1000. okt. 31-én. Fel-
hozatott- 3075 borja, 23 0 élő sertés, 2048 kizsigerelt 
sertés, 778 kizsigerelt juh, 147 bárány. 

Borjuvásár változatlan. Sertések é» üriik lanyha, 
irányzat mellett olcsóbban keltek. 

Arak kilogrsmmonkint: kizsigerelt borjú 84— 98, 
prima 100—120, primissima 124—128 ( ), élö borjú 
72-80, prima 82—90 ( ), primissima 02—96 (—), 
fiatal sertés 60- 80, kizsigerelt sertés, nehéz 88-96, hizó 
sertés, süldő 80-100 ( ), kizsigerelt juh 48-72 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi juhvásár. 1900. okt. hó 31-én. Pelhajtáí 
2511 db juh 

Az üzlet igen lanyha volt. 
Aruk : juh 40 - 44 kiv. —46 - per kiló fillérekben, 

raczka 80 — 43-— korona páronként. 

Szerkesztői üzenetik. 

11. Sí. urnák Ó-Gyalla. A kérdés ugy amint fel 
van téve, alig érthető s igy kielégíthető válasz arra 
nem is adható. Olyan iskola, mely kizárólag az ökrök 
vasalásával foglalkozna, nem létezik. Di elsajátítható 
e mesterség bármely ügyes patkoló kovácstól, maga 
az eljárás pedig le van írva Tormay B. vagy 
Schwenszky A. patkolástannal foglalkozó könyvében. 
Az ökröknek állandó vasalása különben sem nem 
szokásos, sem nem szükséges. Csak a téli idő beáll-
tával, a kisiklás meggátlása czéljából vasaltatjuk 
ökreinket; 

Parvay S. urnák Csokaly. A „Köztelek" 84-ik 
számában közölt mészmennyiség ki;étele igen is he-
lyes, és Ön tévedt. Különben is műtrágyából sem elég 
az Ön által irt mennyiség, nemhogy mészből kielé-
gítő lenne. 

X. ¥. Névtelen leveleket nem veszünk figye-
lembe. Különben közérdekű kérdésekrek mindenkor 
készséggel adunk helyet, de csak az esetben, ha elő-
fizetőink teljes névaláírásával vannak ellátva. 

• Meaőgaadáfc flgyelméfte! ' 

Elismert kitűnő hazai gyártmányi 

16QQ gözGSépiőkészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

R É S Z V É N Y T Á R S U L A T 

B U D A P E S T E N , 

K Ü L S Ő VÁCZI -UT 7. SZÁM. 

2Vj, 31/i, 4, 4'/j, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

magánjárók 
(uti mozdonyok . ) 

Kérjakmlnden szakbavágó kérdéssel bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimerítő é« felvilágosító választ. 

| Árjegyzék kívánatra díjmentesen k 
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plelmi szerek értékesi-
I" tését eszközlik az elő-
L irt °/o mellett. 
Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

1 T Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN. 

Sürgönyczim: Aurora—Budapest, ( j ^ 

Értékesítésre elfogad: 
Husnemiiket, füstölt 

liust, vadakat, szárnya-
sokat— élö és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

lialat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

H O T T E R F . JT. R . g y ó g y s z e r t á r a sz. Józsefhez BÉCS, Xll/2., Schőnbrunnerstrasse 182. 

Hottep-féle Absorbinol 

teítUpa°d» tönkre 
tenné. Erősiti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltávolítás tönkre tesz minden oso-
dástöT; kW5nSsenébe™áu'5epe?8jnlí1 eaülöí 
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál,̂ daga-
remegéséf megszünteti ' éf m^gyögyitĵ a 
zúzódás okat. 

AM.ATGYOGYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógysz. Városháztér, dr. Egger Le6 és 
Eg?or..I. Háiorgyégyss. VI., Váczi-Mnit 17. és 
TCKOE JÓZSEF gyógyszertára Király-utca IS. 

HOTTEB-FÉLE TBAINI1TG-FLUID 
1 palaczk 1 frt 20 kr. 

áUan(W*̂ r6ben̂ ?s°kírissOTaBtenntaftja, az 
állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 
fáradalmakra és vontatásra képesiti. A tul-
erőltetés következményeinél, bénulás, szag-
gatós és merevedésnél meglepő sikerrel al-

Hottep-féle Absorbinol 

teítUpa°d» tönkre 
tenné. Erősiti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltávolítás tönkre tesz minden oso-
dástöT; kW5nSsenébe™áu'5epe?8jnlí1 eaülöí 
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál,̂ daga-
remegéséf megszünteti ' éf m^gyögyitĵ a 
zúzódás okat. 

AM.ATGYOGYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógysz. Városháztér, dr. Egger Le6 és 
Eg?or..I. Háiorgyégyss. VI., Váczi-Mnit 17. és 
TCKOE JÓZSEF gyógyszertára Király-utca IS. 

HOTTEE I. ÉS H. SZ. DISZHÓPOBA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
nak és az azzal járó emésztésnek elBmozdl-
tásira; kitűnően bevált orbáncznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

Hottei>-féle Aflril típpora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 oíomag 80 kr. 

KitűnS pótlék a takarmányhoz az állat ereje 
éŝ egészségének fentartáflára ̂ minden vese-, 

AM.ATGYOGYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógysz. Városháztér, dr. Egger Le6 és 
Eg?or..I. Háiorgyégyss. VI., Váczi-Mnit 17. és 
TCKOE JÓZSEF gyógyszertára Király-utca IS. 

HOTTEE I. ÉS H. SZ. DISZHÓPOBA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
nak és az azzal járó emésztésnek elBmozdl-
tásira; kitűnően bevált orbáncznál. A II. 
számú hasmenésnél alkalmazandó. 

HOTTEB-FÉLE HOLTTETEKKENŐOS 
1/1 tégely ára 2 írt, »/« tégely 1 írt 20 kr. 

AM.ATGYOGYKESZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI EMU, 
városi gyógysz. Városháztér, dr. Egger Le6 és 
Eg?or..I. Háiorgyégyss. VI., Váczi-Mnit 17. és 
TCKOE JÓZSEF gyógyszertára Király-utca IS. 

HOTTEB-FÉLE ZOLIKA ELLENI SZEB 
1 üveg 1 frt 50 kr. 

Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-
akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

ellen alkalmazandó. 

A szabadalmazott „SAI/VATOR" dohtalanitó segítségével minden 
d o h o s , b ü d ö s , p e n é s z e s b o r , 

más szeszesital és kozmás pálinka biztos sikerrel dohos szagától és kellemetlen izé-
től megfosztható anélkül, hogy eredeti zamatjából, izéből, színéből vagy fényéből 
veszítene. Alkalmazása egyszerű. Ára: 300 literhez felszerelve, bérmentes beküldés-
sel 2 kor. 70 fiit., minden további 10 liter után 50 fillérrel több. Szétküldés az 
összeg beküldése ellenében vagy utánvétellel történik. Megrendelhető a feltaláló és 

készítőjénél: 
S C H W A R T Z I G N Á C Z , M «ho l (Bácska ) . 

Dicsérölevelek a legelső szaktekintélyektől. 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET j 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

kor. fiü. kor. fill. 
Cselkő és Kossutány Takarmányozástan 4.80 6.— 

Cserháti Sándor Talajismeret 3.20 

Hilgard-Treitz Szikes talajok 1.60 2.— 

Domokos K. Gazdasági építészet l-sö rész 4.80 

Száhlenúer Gyula Gazdasági építészet 

ll-ik rész 5.20 6.— 

Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 5.20 6.— 

Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 5.20 6.— 

Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- és 

Hidépitészet 5.20 6 — 

Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 4.— 4.80 

Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 10.— 12.— 

Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 2.- .— 

Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 6. .— 

Megrendelések az 

írsz, Ma0. Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest, IX. , Ü l lő i -ut 25. szám ( K ö z t e l e k ) 

intézendök. 
A műveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 

Tó-
g a z d a s á g a i m b ó l 
ajánlok őszi és kora-
tavaszi szállításra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésü csehponty-, süllő-, 
csuka és ezompó-ivadé-
kot, továbbá megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Ki tűnő m i n ő s é g ű 

t ö l g y m a k k - o t 
nemkülönben mindenféle e rdészet i 

m a g o t ajánl a 

Magy. magpergetö-gyár 
F a r a g ó B é l a Z a l a - E g e r s z e g e n ; 
minden kiállításon k itüntetve, leg-

utóbb 
P á r i s b a n e z ü s t é r e m m e l . 

gyökeresén gyógyít számos évi kórházi működése 
alatt nyert gazdag tapasztalatai alapján 

med. univ. 

Dr. FABINYI 
v. kórházi orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 
Rendelés 9—3-ig ; este 6—8-iff. 

B U D A P E S T E N , 
V I I . ker . , E r z sébe t -ko ru t 13. szám. 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
• • ü gazdák és hizlalók használatára. — 

Irta K. Ruffy FAL 
Ára portűmentes küldéssel I {érint 10 kraJczAr. 

E l adó 

s z ő l ő v e s s z ő . 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület „istvántelki 
immúnis " homoktalaju szőlőjéből kisajátítás folytán f e -

leslegessé vált következő 

európai gyökeres és sima szőlővesszők, vala-
mint Riparía Sauvage alanyra ojtott kétéves 

gyökeres ojtványok eladók. 
Gyökeres vesszők. 

Olasz Rizling 10,000 ezre 
Nagy Burgundi ... 2,000 , 
Mézes fehér ... ... 4,000 „ 
Tramini piros... ... 1,000 , 
Piros Bakar 1,000 , 

Sima vesszők. 
Olasz Rizling ... 40,000 ezre 
Nagy Burgundi ... 10,000 , 
Mézes fehér ... ... 20,000 „ 
Szent-LSrincz 5,000 „ 

Chasselas Rouge... 10,000 
Blanc ... 5,000 

Veltelini piros 5,000 
Tramini piros ... 4,000 
V6J70S cseieje íalta — 10,000 

Ojtvány vesszők. 

Mézes fehér ... ... 10,00p drbja 20 fill 
Chasselas Blanc... 1,000 „ 20 „ 

Rouge... 2,000 „ 20 „ 
Oportó ... 1,000 , 20 . 

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGrazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

B u d a p e s t „ K ö z t e l e k " i n t é z e n d ö k . 

A vesszők elszállításának még az ősz folyamán kell történnie. „Ezrenkint csoma-
golás és vasútra szállításért külön egy koronát számítunk." 
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A m. kir. államvasutak téli menetrendje. 
Budapest—Hatvan, Budapest—Bicske, Budapest—Párkány-Nánára a vonatok érkezése oda és vissza. 

É r v é n y e s 1 9 0 0 . é v i o k i é b e r fíó S - t ő l . 
Budapest k. p. u. — Hatvan. 

Állomások 
Gy.v. 
I.—II. 
402 

Gy.v. 
i.-n. 
304 

Sz. V. 
I.-I1I. 
320 

Sz ' , 
I.-III. 
1508 

Sz. v. 
I.-III. 
408 

Sz. V. 
I.-III. 
306 

Sz. V. 
I.-III. 
310 

f.-iii.' 
316 

Gy.v. 
I.—II. 
404 

Sz. v. 
I.-III. 
312 

Gy.v. 
I.—11. 
302 

Sz. v. 
I.-III. 
308 

Sz. v. 
I.-3II. 
318 

Sz. v. 
II.-III. 

324 

Sz. v. 
I.-III; 

s 1506 

Sz. v. 
I.—III. 

406 

V. V. 
i.-ni. 
322 

Budapest keleti p. u ... 730 850 • 935 1235 245 345 520 625 650 800 1040 1010 
815 831 930 10J9 121 604 70» 7 8 i 845 

Gödöllő . érkezik 838 854 954 10« 147 353 630 786 1125 1228 

Aszód 
X753 813 955 v 10« X318 354 428 631 738 9Í2 1026 

Aszód X813 819 1017 1112 216 338 659 805 938 101 
Hatvan . érkezik 830 845 — 944 1038 1136 245 — 355 . 450 5O8 725 833 1005 1206 128 

O Budapest keleti p. udvar—Gödöllő között a m utasc )k leszállása ki van 2 :árva. 
3 Bezárólag október hó 31-ig közlekedik. 

Hatvan—Budapest keleti p. u. 

Állomások 
V. V. 
L-m. 
321 

L-III.' 
Sz. V. 
I.—III. 

405 

Sz. v. 
L-m. 
309 

Sz. v. 
I.-III. 
1505 

0 . 
Sz. v. 
I.-III. 

Sz. v. 
I.-III. 
307 

Sz. v. 
I.-III. 

Gy.v. 
I.—II. 
301 

Gy. v.' 
I.—II. 

Sz. V. 
I.-III. 
315 

Gy.v. 
I.-III. 
313 

Sz. V. 
I.-III. 
305 

L-IIL 
407 

Sz. v. 
1, -II. 
1507 

Sz. v. 
I.-III. 
377 

— indul 227 425 525 553 600 652 1020 1137 1205 454 633 803" 803 
Aszód ... indul 306 452 

525 553 629 717 833 1050 1223 359 521 658 852 
Gödöllő 348 5?2 625 1121 XI211 XI 2<M 430 552 725 X837 X914 
Gödöllő 350 £ §§* 627 7O6 748 903 1122 554 726 
Péczel 424 515 549 650 731 810 926 1145 223 455 617 749 8ÍÖ 
Budapest k. p. u. ... érkezik 520 600 685 730 . 815 845 1005 1225 1250 130 505 535 730 830 ,850 920 1000 

Budapest keleti il. — Bicske. 

Állomások V 
L-III. 

Gy.v. 
6 

I.-H. 

Sz. v. 

I.—III. 

, Sz. v. 

I.-III. 

Gy.v. 
1302 

J.—II. 

Gy.v. 

I—II. L-IIL 

Sz. v. 
12 

I.—III. 

Sz. v 
1.8 

I.—III. 

I. sz. sz. 
48. 

I.-III. 

Sz. V. 
« 1304 
I.—III. 

0 
L-III. 

Budapest keleti p. u. .„ indul 650 '850 - 1225 145 220 230 430 900 965 10« 

Budapest-Ferénczváros indul . 707 - - 1236 - ' - - 241 441 - 984 1008 106? 

Budapest-Kelenföld érkezik 716 906 - 1245 201 236 251 451 - 946 1018 llio 

Budapest-Kelenföld. indul' 721 907 - 1246 202 237 252 453 - 950 10?1 1118 

Bicske . ... . . érkezik 827 945 — 150 240 \ 3 « 356 557 _ 1100 1131 1218 

» A 7., 8; és 1304. sz. személyvonatoknál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 

Bicske—Budapest keleti p. u 

1 

Állomások 
T. sz. sz. 

47 
L-m. 

Sz. v. 
O 7 

L-m. 

Sz. v. 
1303 

L—in. 

Sz. V. 

i.—in. 

Gy. v. 

I.—II: 

Gy. j . 

I.—11. 

Sz. v.' 
21 

L-III. 

Sz. v. 
27 

I—III. 

Gy. v. 
5 

I—II. 

Sz. V. 
15 

I.—III. 

Sz. V. 
19 

I.—III. 

Sz. V. 

I.-III. 
Z17 ' | 

I.—III, 

Bicske indul 435 506 '546 746 1250 in 317 43! 619 . 650 _ 743 

Budapest—Kelenföld ... indul 544 612 651 849 128 148 418 536 658 752 _ 846 

Budapest—Kelenföld... érkezik 5« 616 659 859 129 149 428 540 659 764 848 -

Budapest-Ferenczváros indul 602 627 712 909 - 438 553 - 807 9£? -
Budapest keleti p.u. érkezik 615 640 725 920 145 205 r 605 7,16 820 915 . -

Budapest ny. p. u. — Párkány -Nána és vissza. 

1 Állomások 
i.-m. TÜ* M 178 %'ís' 

« 

r ¥ 

IBndapast ny. p. 11. líd. 
[Palota—Újpest ind. 
pcz ind. 
pagy-Maros — ind. 
JPárkány-Nána ért 

566 
610 

érk. 

655 

érk. 803 
821 
848 

800 

909 

915 
930 

érk. 

925 

1018 
1050 

1215 
1230 
érk. 

1225 
Í1241 

124 
157 

érk. 

115 
130 

érk. 

145 

218 
•235 
268 

220 
f235 
318 
355 

240 
érk. érk. 

f5»4 
543 
615 

érk. 

600 
615 

érk. 
632 

741 
'830 

érk. 

905 

lO06 
1042 
1126 

935 
L!)'1 

flOSB 
1108 
1 Í 

1Ó40 
1056 

ér£ 

I Állomások S ; 1 1 : L-m. L-m. i-m S H i'm M i-m. S s : 1 S ; %í 
IPárSány-Nána ind. 
Isagy-Maros — ind. 
IVácz ind. 
I P a l o t a Uipest - ind. 
iBudapes! ny. p. n. érü. 

526 
5« 

520 
625 
640 

448 
5-'ö 

1600 
1 ;; : ; 7 
650 

| 
1 

1 

5;>9 
615 
651 

1732 
745 

600 
660 

802 
815 1010 

931 
1004 
HP-' 
11"" 1255 

1237 

118 

150 
145 
168 

260 
305 

. 230 
306 
347 
400 

530 545 

353 442 

515 
1552 
605 

635 
650 

•810 
825 

713 
750 

8Í5 

749 805 
833 
g62 

Jegyket: O Ezen vonatnál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 
A z i g a z g a t ó s á g ' . 
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Q » » f a o l y l e v e l e t a - e m e l y e k k e l ^ ' 

BETÖLTfflöU ÁLLÁS, 

K I S H I R D E T É S E K Csak mezőgazdák é« & szakirodalom terményei, 
totfábbá állást keresők és adók hirdetményei 
itatnék fel e kedvezményes rovatban és árban. 

Gazdasági 
" e g é d t i s gazdasági gyak 

óbaszolgálat utál 
kinevezés és a r< 
itt nyugdíjintézet 

Gazdatiszt, 
Egy 500 kat. hold b: 
megyében kerestetik i J & l 

"küldjék 

dalmazva. Pályázhati 
démltt yagy gazdasi 

Sk keKMttevéCoklev é 

egyidejtifeg 

•esztény, nőtlen kerestetik, 
i gazdasági számvitelben : 
assággal bir. Bizonyitvá' 

Gazdasági segéd 
gazdasági tanintézetet végzet 
és pár évi gyakorlattal birő 

Pályáz 

Gazdasági ~ 

Szakképzett 
fogépész, ki jelenleg egy nagi 
béruradalomban alkalmazva" 

van és amezőgi " 
forduló gépek, 

SlmaTa^'eZ datlan állásban, i 

« évi 
gyakorlattal s elsőren 
ayrtványokkal̂ biró 

önálló ispán szol, 
i Szerb-Bóka k 

Hükertész, 

^aeg^n! 

KSnyveló'i 

.. Jsoíi- Graetê Sk 
szigigazgatőságához 

Kerestetik 
Lasághoz és egyéb ga 

teendőkhöz. Gazda 
lai bizonyítvány nem 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Adai 

£ének'elketeett 
y segédtiszti á 

középkorú hölgy. Czime' 

^gőztógla-

vauasu n----"— 

Gazdatiszti 

_ működött, 
ö'üen könyv 

^IrnoKi, ^ 

i\oTnS2ekötelLettsé'gSek 
tett, szerény igényű 
azonnali belépésre. Nős 

Gazdatiszt :saládos, 38 éves, a gazc 
niníen ágában jártas, S h> 
izerzett 22 évi praxissal < 
egutóbb is egy nagy gl ág önálló intézője volt, 
ettségínek megfelelő ! 
:eres. Esetleg óvadékot a, 
ártas a gazdaság keri 
leírni részében is. Szíves i 
ltok Mezey Antal bird 

sz f t taséges l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e ^ ő S ^ ó t k M d e n e k " " 

Kulcsár 
ehenesgazdai állás 
is, nős, tejgazdaság 
t végzett egyén jai 

Gépészk«vács, 

Joszágrelügyelői 
agy ehhez hasonló önál 
latáskörrel biró gazdasági « 
.almaztatist elfogad egy o 
íveles, 36 éves gazdász, 
agyobb Dérgazdaság vezetés 
el volt 12 éven át megbi,.i 
s mint Jószágfclügyelö n, 
yobb uradalomban is műk 
ött. A haszonbér-szerződési 
irta folytán ujabb állsndó a 
almazásba lépni óhajt. Czi: 
kiadóhivaialban. 17' 

Adai 
ildmivesiskolát kitűnően véi 
stt, 18/4 évi gyakorlattal bir, 
rélyes, nős, hadmentes egyél 
.rtas a gazdaság minden ág! 
an, január 1-ére megfelel 
ást keres. Czim : Gu\i Jánoi 

zánas, u. & A.-Pálfalvi 

Kereskedelmi 
' ' . • ••• ,'öl) • 

gyakorlattal birő nőtlen fl 
ar, ki katonai kötelezon,-

k̂ittoő reffpencziákkal 

Gazdatiszt, 

ÁLLATOK, 
Gazdaságunk 

Vöröstarka 

tinó 
ü s z S 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEÍLEÍ̂  EISHER 
Kis-Czelli kereskedők. 

i, válogatott vörös-

növendék ökör 
és ösző boriakat 
úgyszintén le&pz-lm&bb 

j á r ™ o s ö k r S k e t legjutányosabb árakon aján-
Klesjffl és Sp i t zer 

Kis-Czelli kereskedők. 
Megrendelések̂ egyezség szerint 

Eredeti 

Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert 167 

uradalmi igazgatóságánál 
Strilek, 

ISO drb 
a kiteleltetésére ( 
Sárpa "ríSTs al°S6 
rek ós kukoriozasz 

JÍ&Av Zoltán alattyái 
daságában. 

teljes 

Tenyészmén 
70 cm. 6 éves sötétpej, kis 
állaggal, angol telivér, pályán 

Vöröstarka 

tinó és üsző 

K i t ű n ő 

Henrik Ignác i lia 
Szalónak (Yasm.). 

Eladó 
irszörü né'jy é 

Kambouillet ttrük 
* " *—sek, jól kifejlődőitek, 

yegyeskk, 
Fenyőfák, 

vásárol 

HALDEK 
József főherczeg ő cs. 
és kir. fensége udvari 

szállítója 

B U D A P E S T , 
Károly-körut 9, 

Kiadó 

L U C Z I F E R " 
alágyujtö, 

Maleczky szabadal-
ma. Legjobb, legkényel-
mesebb és legolcsóbb. — 
Alágy u jtáshoz fa tel-
jesen felesleges. Szá-
zankint, 90, lOO, illető-
leg a©0 fillér. 2 koroná-
tól kezdve házhoz szállít-
tatik. Gyári főraktár: VII., 
Rottenbiller-utsza 15. Vi-
szontelárusitónak árenged-
~~ny. 1749 

Eladó 
gőzeséplő gép teljes fel-

A t. cz, gazdaközönség 
UU..UJU. eladó 5 drb 3000 kiló hordképes-ség*, 4 méter hosszú és 2 méter 

széles tolósulyrendszerü uj • 
hídmérleg! 

8 drb 1500 kiló hordképes-
ségü, erős vaskorláttal ellátott 

marhamérleg! 
7 drb 1000 kiló hordképes-ség-ü és 9 drb 500 kiló hord-képességrü 

tizedes mérleg 
minden mérleg hitelesítve! 

Becserélek! 
ócska marhamázsákat uj hídmérlegre vagy uj marha-

Budapest, 
VII., Qofeány-u. 78. 

Az állattenyésztés, illetőleg 
állategészségügy egyik leg-
fontosabb kérdésével: a 
szarvasmarhák gümőkór-
jának hazánkban való el-
terjedésével foglalkozik 

alkalmasabb ĝyökerric 

Megrendeléseket mig a készlet 

BSEUEJ5 ALBEBT 
közvágóliidi felügyelő állat-

orvosunk. 
A szarvasmarhák 
gümökórja vágó-

hídi statisztika 
alapján 

ezimü értekezése, mely a 
„Pátria" irodalmi vál-
lalat és nyomdai részvény-
társaságnál (Üllői-ut Köz-
telek) 1 koronáért kap-

ható. 

Megvételre^ 

r̂̂ â füUetéssê l̂ lmaŝ zü-

szlvattyu hajtásra, ajánlatok 
VilmosTradalmi3 tiíztSrtóhoz 
L̂engyel Tolna-megye kérét-
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Wagy erdőMrtok, 
az összes erdőséggel, vasúti 
frt értékben, megvételre ke-
restetik. Ajánlatok csakis tu-
lajdonostól̂ a részletek̂  Pontos 

1. sz. kéretaek. V'' G1ZeUai769 Béribe 
gain részére 800-1800 holdís 
birtokot fundus instruktus vagy 

ISrtoktuíajd TldŐktóí'ké0ka^ 

II. em.620. ajtóí̂  UtCZa 25Í75Ó 
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Telepítés. 
A politikai és gazdasági 
telepítés, a telepítési bank 
° középbirtokrendezés és 

tenyészgazdaság (terv-
vázlat) 

irta: Zorád István 
ára l korona, 

megjelent és kapható ki- j 
adóhivatalunkban 

(Budapest, Üllöi-ut 25. sz.) 
Postán bérmentesen kttld-

1 t ; 11\ 
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GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

mély r igólozást szölő-telepitésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy »lanti czimemliez fordnljanak. 

W O L F F ERNŐ, gőzszántási vállalkozó 
B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület " tulaj-
donát képező Istvántelki szőlőtelepen feleslegessé vált felszere-
lések, úgymint egy három hektoliteres űrtartalmú 

M&bille rendszerű horprés 
és 

egy töltögető eke, 
továbbá 5000 db 180 em. hosszúságú és 10.000 db 160 cm. hosszú 

g ö m b ö l y i i f e n y ő f a k a r ó 
Felvilágosítással szolgál az <0. M. G. E.» titkári hivatala 

Budapest, Üllői-ut 25. 

Hirdetmény. 
Alulírott győri székes káptalan ezennel közhírré 

teszi, hogy Győr szab. kir. várostól hat kilométer 
távolságra fekvő abdai gazdasága mellett a holt 
Rápcza partján 

egy sertés akol 
6 öl széles, 15 öl hosszú, tölgyfa oszlopokon, nád-
dal fedett, jó karkan; ugyanott 

e t e t o h e l y 
26,800 jóféle téglából lerakva; úgyszintén hozzá 
egy kut téglából rakva, jó állapotban, továbbá egy 

s e r t é s s z á l l á s 
hosszúsága 63 öl, szélessége 4 öl, keményfa lábak-
kal, náddal fedve, jó állapotban, deszka fallal 

azonnal bérbeadatik. 
Bővebb felvilágosítások a káptalani irodában 

(Káptalan-domb 5. ss. alatt) a hivatalos órák 
alatt adatnak. 

Győrött, 1900. november 2-án. 

1773 Győri székes káptalan. 

5 0 ° l o t e r m é i t ö b b l e t 
érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72%-os 
szénsavas égetett mészporral trágyáztatik. A legnagyobb uradalmaknál 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. 1. rendű referencziák! Fenti ozikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 
1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállit 

ELSŐ BAKONY-SZENTGALI MÉSZTELEPEK 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

Snmüködfl » 
" V I Z ^SERYO lR^ t o/X 

mntartási költségek n< 

M l R l l T É S E K felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

eaiM-fflí MHUk mám. 

IVov ímber hói keh j e l e n i k meg a 

1901. éwe. 
S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 
az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 fillér. 
Ajánlott küldéssel 2 korona. 

Egy díszesen s tel jesen vászonba kötött, naptár rész-
szel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú 
egyszerű számv i t e l i k önyv , a me lye t minden gazda 
számvi te lének b e j e g y z é s é r e az e g é s z éven át hasz-

nálhat. 

Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatala 
B U D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

,Pátria' irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek) 


