
X. Évfolyam Budapest 1900. deczember hó 12 98. (956.) szára. 

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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

m e g j e l e n i k m i n d e n s ze rdán és s zomba t én . 

Ái •rszágos magyar gazdasági agyesület tagjai 
Ingyw kspjik. 

R»n tanknak elíflzetésl fliji 
Kffss 4tt* M korona, féléyr* 10 korona, negyedévre 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Ai (fjeaflUtl tanica felttgyelsU alatt: 
FősiorkczM t, kiad iáért felalSa: Forster Géza ai OMGE. Igazgatója. 

íalulSa warkMztS: gzilassy ZolUn u OllOI. ««rk»izt6-titkára. 
— Táraszerkeaztff: Bnriaj Barna ai OMQB. titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest (KSztelek), Cllöí-út 25. szám. 

Köziratokat s szerkesztésig nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1900. deczember 15-én d. u. 4 órakor. 

Szőlöszeti és borászati bizottság 

ülése. 

» deczember 17-én d. e. 10 órakor. 

Magyar gazdaszövetség közgyűlése. 

„ deczember 19-én d. u . 4 órakor. 

Állattenyésztési és állategészség-

ügyi szakosztály ülése. 

„ deczember 20-án d. u. 4 órakor. 

Igazgató-választmány ülése. 

„ deczember 2l-én d. u . 4 órakor. 

Országos törzskönyvi bizottság 

ülése. 

Mihály, Steiger Gyula, Somssich Andor, gróf 
Szapáry Péter, Szüassy Zoltán és csepei Zoltán 
Elek bizottsági tagok és Jeszenszky Pál titkár, 
riiint előadó. 

Kimentették az ülésről való elmaradásu-
kat: Forster László, Halassy Pál tábornok és 
kisfaludi Lipthay Béla. 

Katonalovak tenyésztésre használása. 

Előadó: Előterjeszti, hogy Dessewffy 
Aurél gróf őnagyméitósága a Köztelekben nem-
rég egy nyilt levelet tett közzé, amelyben nagy-
jelentőségű eszmét pendit meg. Őnagyméitó-
sága kiindulóiag abból, hogy a népies köz-
tenyésztésben sok a rossz alkotású kancza, 
hogy a lókivitel emelkedése folytán a tenyész-
tésre alkalmas anyagnak igen jelentékeny 
rés'.e megy veszendőbe, hogy továbbá a te-
nyésztésre alkalmas anyag egy nagy részét a 
katonai kincstár emészti fel, végül, hogy a 
köztenyésztésben oly irány kap lábra, hogy 
maholnap nem lesz katonai szolgálatokra al-
kalmas főanyagunk, mindezeknél fogva felveti 
azon eszmét, hogy a közös hadügyminisztérium 
nyújtson módot tenyésztőinknek a katonai ló-
anyag tenyésztésének fellendítésére. 

Az eszközt erre Őnagyméitósága a kö-
vetkezőkben látja: A katonai kincstár lovas-
ezredenként 40 lovat szokott vállalkozóknak 
kiadni s ez bizonyos évek múlva az illetők 
tulajdonába megy át. Nincs azonban biztosí-
ték arra nézve, hogy kik kapják ezen lóanyagot, 
Ö excellencziája proponálja, hogy a katonai 
kincstár a 40 lóból 20 kanczát oly feltétellel 
adjon ki, hogy ezeket tenyésztésre is használ-
hatják és viszont a vállalkozók köteleztetné-
nek, hogy ezen kanczák csikóit 3 éves korban 
a katonai kincstárnak tartoznak bemutatni és 
eladni, akkor ezen módon évenként csak 41 
lovasezredet vévén fel a közös hadsereg ré-
széről, 820 kancza lenne a jól termett és ki-
próbált anyagból a köztenyésztésnek vissza-
adva, ami pár év múlva szép kontingenst tenne. 

A nyilt levél gróf Széchenyi Aladárhoz 
volt intézve, ki a Köztelekben közzétett vála-
szában hozzászólva a kérdéshez, szintén hang-

súlyozza, hogy elhibázott intézkedése a ka-
tonai kincstárnak, hogy kiadja a vállalkozók-
nak a lóanyagot anélkül, hogy biztosítékot 
szerezne magának arra nézve, hogy kik kapják 
az anyagot s hogy tenyésztési anyagul hasz-
náltatnak-e a lovak és ha igen, mily anyaggal 
fedeztetnek be a tenyészkanczák. Széchenyi 
gróf szintén odakonkludál, hogy ez elhibázott 
módus s a maga részéről melegen üdvözli 
gróf Dessewffy javaslatát, de aggodalmának ad 
kifejezést, hogy ez keresztül lenne vihető és 
ép ezért egy közvetítő javaslattal áll elő, amely 
a következő: 

Ugyanis a katonai ezélokra bevásárolt 3 
éves lovaknak szinét-javát a Magyarországban 
levő négy csikótelepen összpontosítják; itt tartják 
egy évig és 4 éves korukban ki lesznek adva a 
különböző ezredekhez. Javasolja, hogy az ezen 
telepekből az ezredekhez küldendő 4 éves 
kanczák fölött kimustrálásuk előtt egy vegyes 
bizottság, mely a főldmivelési minisztérium 
kiküldöttjének elnöklete alatt az illető csikó-
telep parancsnokából, főállatorvosából és az 
illető megye lótenyésztő bizottságából állana, 
tartson szemlét és válogassa ki a tenyésztésre 
alkalmas egyedeket, melyek visszaadandók lenné-
nek a köztenyésztésnek, ez azért szükséges, 
mert tudvalevőleg ezen lovak nagyrésze tiszti)ó 
lesz s néhány évi használat után az 
illető tisztnek sajátjává válik. Ezen bizottság 
által kiválogatott s az ezredeknél evidencziá-
ban tartott és képesség szerint minősitvény-
nyel ellátott kanczaanyag 4—6 évi szolgálat 
után visszakerülne a tenyésztőkhez azon fel-
tétel alatt, hogy 1. amerikai ügető vagy hideg-
vérű ménnel nem szabad párosítani és 2. hogy 
a 3 éves csikók a katonai lóavató-bizottságnak 
bemutatandók. Ezen fönnemlitett kanczaanyag 
nyilvános árverésen volna eladandó, vagy mit 
kisebb tenyésztők érdekében kívánatosabbnak 
tartanak, vegye meg az egész anyagot a föld-
mivelésügyi miniszter ur és részletfizetésekre 
adja tovább a tenyésztőknek. 

Széchényi gróf e javaslata nem egészen 
egyezik meg Dessewffy Őnagyméitósága javas-
latával s mintegy közvetítő indítvány volna, 

Meghívó. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

sző lőszet i és b o r á s z a t i b i z o t t s á g á n a k 

folyó hó 15-én, azaz szombaton d. u. 4 órakor 

a Köztelek nagytermében tartandó ülésére. 

Az ülés tárgya: 
1. Állásfoglalás a román szőlő behozatal-

nál tapasztalható visszaélések ellenében. Elő-
adó : Baross Károly. 

2. Az orosz borvám emelése. 

Bernáth Béla, 
a bizottság elnöke. 

Mihály, Steiger Gyula, Somssich Andor, gróf 
Szapáry Péter, Szüassy Zoltán és csepei Zoltán 
Elek bizottsági tagok és Jeszenszky Pál titkár, 
riiint előadó. 

Kimentették az ülésről való elmaradásu-
kat: Forster László, Halassy Pál tábornok és 
kisfaludi Lipthay Béla. 

Katonalovak tenyésztésre használása. 

Előadó: Előterjeszti, hogy Dessewffy 
Aurél gróf őnagyméitósága a Köztelekben nem-
rég egy nyilt levelet tett közzé, amelyben nagy-
jelentőségű eszmét pendit meg. Őnagyméitó-
sága kiindulóiag abból, hogy a népies köz-
tenyésztésben sok a rossz alkotású kancza, 
hogy a lókivitel emelkedése folytán a tenyész-
tésre alkalmas anyagnak igen jelentékeny 
rés'.e megy veszendőbe, hogy továbbá a te-
nyésztésre alkalmas anyag egy nagy részét a 
katonai kincstár emészti fel, végül, hogy a 
köztenyésztésben oly irány kap lábra, hogy 
maholnap nem lesz katonai szolgálatokra al-
kalmas főanyagunk, mindezeknél fogva felveti 
azon eszmét, hogy a közös hadügyminisztérium 
nyújtson módot tenyésztőinknek a katonai ló-
anyag tenyésztésének fellendítésére. 

Az eszközt erre Őnagyméitósága a kö-
vetkezőkben látja: A katonai kincstár lovas-
ezredenként 40 lovat szokott vállalkozóknak 
kiadni s ez bizonyos évek múlva az illetők 
tulajdonába megy át. Nincs azonban biztosí-
ték arra nézve, hogy kik kapják ezen lóanyagot, 
Ö excellencziája proponálja, hogy a katonai 
kincstár a 40 lóból 20 kanczát oly feltétellel 
adjon ki, hogy ezeket tenyésztésre is használ-
hatják és viszont a vállalkozók köteleztetné-
nek, hogy ezen kanczák csikóit 3 éves korban 
a katonai kincstárnak tartoznak bemutatni és 
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lovasezredet vévén fel a közös hadsereg ré-
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nak a lóanyagot anélkül, hogy biztosítékot 
szerezne magának arra nézve, hogy kik kapják 
az anyagot s hogy tenyésztési anyagul hasz-
náltatnak-e a lovak és ha igen, mily anyaggal 
fedeztetnek be a tenyészkanczák. Széchenyi 
gróf szintén odakonkludál, hogy ez elhibázott 
módus s a maga részéről melegen üdvözli 
gróf Dessewffy javaslatát, de aggodalmának ad 
kifejezést, hogy ez keresztül lenne vihető és 
ép ezért egy közvetítő javaslattal áll elő, amely 
a következő: 
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egy évig és 4 éves korukban ki lesznek adva a 
különböző ezredekhez. Javasolja, hogy az ezen 
telepekből az ezredekhez küldendő 4 éves 
kanczák fölött kimustrálásuk előtt egy vegyes 
bizottság, mely a főldmivelési minisztérium 
kiküldöttjének elnöklete alatt az illető csikó-
telep parancsnokából, főállatorvosából és az 
illető megye lótenyésztő bizottságából állana, 
tartson szemlét és válogassa ki a tenyésztésre 
alkalmas egyedeket, melyek visszaadandók lenné-
nek a köztenyésztésnek, ez azért szükséges, 
mert tudvalevőleg ezen lovak nagyrésze tiszti)ó 
lesz s néhány évi használat után az 
illető tisztnek sajátjává válik. Ezen bizottság 
által kiválogatott s az ezredeknél evidencziá-
ban tartott és képesség szerint minősitvény-
nyel ellátott kanczaanyag 4—6 évi szolgálat 
után visszakerülne a tenyésztőkhez azon fel-
tétel alatt, hogy 1. amerikai ügető vagy hideg-
vérű ménnel nem szabad párosítani és 2. hogy 
a 3 éves csikók a katonai lóavató-bizottságnak 
bemutatandók. Ezen fönnemlitett kanczaanyag 
nyilvános árverésen volna eladandó, vagy mit 
kisebb tenyésztők érdekében kívánatosabbnak 
tartanak, vegye meg az egész anyagot a föld-
mivelésügyi miniszter ur és részletfizetésekre 
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Lótenyésztési és díjlovaglást 
rendező-bizottság ülése. 

(1900. deczember 6.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-

lete alatt Forster Géza, dr. Hammersberg Jenő, 

Hoffmann Lipót, Károly Rezső, L.ossonezy 

Mihály, Steiger Gyula, Somssich Andor, gróf 
Szapáry Péter, Szüassy Zoltán és csepei Zoltán 
Elek bizottsági tagok és Jeszenszky Pál titkár, 
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rég egy nyilt levelet tett közzé, amelyben nagy-
jelentőségű eszmét pendit meg. Őnagyméitó-
sága kiindulóiag abból, hogy a népies köz-
tenyésztésben sok a rossz alkotású kancza, 
hogy a lókivitel emelkedése folytán a tenyész-
tésre alkalmas anyagnak igen jelentékeny 
rés'.e megy veszendőbe, hogy továbbá a te-
nyésztésre alkalmas anyag egy nagy részét a 
katonai kincstár emészti fel, végül, hogy a 
köztenyésztésben oly irány kap lábra, hogy 
maholnap nem lesz katonai szolgálatokra al-
kalmas főanyagunk, mindezeknél fogva felveti 
azon eszmét, hogy a közös hadügyminisztérium 
nyújtson módot tenyésztőinknek a katonai ló-
anyag tenyésztésének fellendítésére. 

Az eszközt erre Őnagyméitósága a kö-
vetkezőkben látja: A katonai kincstár lovas-
ezredenként 40 lovat szokott vállalkozóknak 
kiadni s ez bizonyos évek múlva az illetők 
tulajdonába megy át. Nincs azonban biztosí-
ték arra nézve, hogy kik kapják ezen lóanyagot, 
Ö excellencziája proponálja, hogy a katonai 
kincstár a 40 lóból 20 kanczát oly feltétellel 
adjon ki, hogy ezeket tenyésztésre is használ-
hatják és viszont a vállalkozók köteleztetné-
nek, hogy ezen kanczák csikóit 3 éves korban 
a katonai kincstárnak tartoznak bemutatni és 
eladni, akkor ezen módon évenként csak 41 
lovasezredet vévén fel a közös hadsereg ré-
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próbált anyagból a köztenyésztésnek vissza-
adva, ami pár év múlva szép kontingenst tenne. 

A nyilt levél gróf Széchenyi Aladárhoz 
volt intézve, ki a Köztelekben közzétett vála-
szában hozzászólva a kérdéshez, szintén hang-

súlyozza, hogy elhibázott intézkedése a ka-
tonai kincstárnak, hogy kiadja a vállalkozók-
nak a lóanyagot anélkül, hogy biztosítékot 
szerezne magának arra nézve, hogy kik kapják 
az anyagot s hogy tenyésztési anyagul hasz-
náltatnak-e a lovak és ha igen, mily anyaggal 
fedeztetnek be a tenyészkanczák. Széchenyi 
gróf szintén odakonkludál, hogy ez elhibázott 
módus s a maga részéről melegen üdvözli 
gróf Dessewffy javaslatát, de aggodalmának ad 
kifejezést, hogy ez keresztül lenne vihető és 
ép ezért egy közvetítő javaslattal áll elő, amely 
a következő: 

Ugyanis a katonai ezélokra bevásárolt 3 
éves lovaknak szinét-javát a Magyarországban 
levő négy csikótelepen összpontosítják; itt tartják 
egy évig és 4 éves korukban ki lesznek adva a 
különböző ezredekhez. Javasolja, hogy az ezen 
telepekből az ezredekhez küldendő 4 éves 
kanczák fölött kimustrálásuk előtt egy vegyes 
bizottság, mely a főldmivelési minisztérium 
kiküldöttjének elnöklete alatt az illető csikó-
telep parancsnokából, főállatorvosából és az 
illető megye lótenyésztő bizottságából állana, 
tartson szemlét és válogassa ki a tenyésztésre 
alkalmas egyedeket, melyek visszaadandók lenné-
nek a köztenyésztésnek, ez azért szükséges, 
mert tudvalevőleg ezen lovak nagyrésze tiszti)ó 
lesz s néhány évi használat után az 
illető tisztnek sajátjává válik. Ezen bizottság 
által kiválogatott s az ezredeknél evidencziá-
ban tartott és képesség szerint minősitvény-
nyel ellátott kanczaanyag 4—6 évi szolgálat 
után visszakerülne a tenyésztőkhez azon fel-
tétel alatt, hogy 1. amerikai ügető vagy hideg-
vérű ménnel nem szabad párosítani és 2. hogy 
a 3 éves csikók a katonai lóavató-bizottságnak 
bemutatandók. Ezen fönnemlitett kanczaanyag 
nyilvános árverésen volna eladandó, vagy mit 
kisebb tenyésztők érdekében kívánatosabbnak 
tartanak, vegye meg az egész anyagot a föld-
mivelésügyi miniszter ur és részletfizetésekre 
adja tovább a tenyésztőknek. 

Széchényi gróf e javaslata nem egészen 
egyezik meg Dessewffy Őnagyméitósága javas-
latával s mintegy közvetítő indítvány volna, 
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kanczákat, hogy az behágatható, akkor ezen 
anyag reá nézve értéktelenné válik. 

Gróf Dessewffy Aurél inditványának 
lényege a következő : a katonai kincstár lovas-
ezredenként 40 lovat ad ki évenként vállal-
kozóknak azon feltétel mellett, hogy 5 évig 
tartsák s ezen idő után, vagy mozgósítás ese-
tén a kincstár rendelkezésére bocsájtsák. Vé-
leménye az volna, hogy ezen ezredenkénti 
40 lóból 10 lóról a kincstár hadi czélokra 
lemondana s feláldozná tenyésztési czélokra 
azon kötelezettséggel, hogy azoknak csikóit 
3 év múlva az illető tenyésztő a katonai 
csikótelepek számára kell, hogy felajánlja. 
Ekként a katonai kincstár azt az áldozatot, 
amit hoz a tenyésztési czélokra, megkapja a 
tenyészanyagban, mert ezáltal eléretnék a 
czél, hogy a tenyésztők kipróbált katonai 
kanczákat kapnának s a katonai kincstár pedig 
megfelelő remondákat kapna a kiosztott kan-
czák után. A kincstár háború esetén ezen 
lovakat bekivánhatná. Szóló kiindulási pontja 
az volt, hogy miután az utolsó évben 30,000 
ló kivitetett, részben a szomszéd államokba 
Törökországba, Görögországba s Afrikába, igy 
tenyészanyagunk kevesbedett s a megmaradt 
kanezaanyag selejtesebbé vált. 

Steiger Oyula : Őexczellencziájának indít-
ványát nem tartja kivihetőnek, de még kevésbé 
Széchényi grófét, mert a katonai kincstár a 
lovakat akként adja ki, hogy gyakorlat esetén 
nem is említve a mozgósítást, bármikor visz-
szavonhatja, ha pedig azzal adja ki, hogy a 
kanczáknt felhágatni szabad, akkor ezek hadi-
czélokra nem alkalmasak. 

De micsoda indokból vegye meg a te-
nyésztő a kiadandó lovat, azért, hogy kötelezze 
magát 325 frtért felkínálni a kanczák utódait ? 
Eltekintve, hogy a megkinálás problematikus 
dolog, a tenyésztő ugyanis csak 4 év múlva 
jön ebbe a helyzetbe és most is az egész or-
szágban azon panaszkodunk, hogy 325 frtért 
nem lehet lovat vásárolni s a katonai vásárló-
bizottságok 325 forintért oly lovakat kívánnak, 
melyeket képtelenség nevelni; — ily körülmé-
nyek között tehát a tenyésztő nincs ösztönözve 
arra, hogy hibátlan lovakat neveljen. Különben 
is felszólaló szerint a kincstárnak se lesz semmi 
előnye sem ebből. Önagyméltóságának inten-
cziója bölcs és helyes, de a megoldási mód 
gyakorlatilag nehézségekbe ütközik. Széchenyi 
gróf poropozicziója pedig pedig teljesen kivi-
hetetlen. 

Hammersberg Jenő: Annak eldöntése, 

hogy katonai szempontból mi kivihető a javas-
latból, nem e bizottsághoz tartozik, ép azért 
szóló megmaradna a czél és az eszme meg-
vitatása mellett s mindazok, kik Magyarországon 
lótenyésztéssel foglalkoztak, Őnagyméltósága 
eszméjét szerencsésnek fogják mondani s a 
legnagyobb örömmel fogják üdvözölni, mert 
kétségtelen, hogy a lótenyésztés egyik leg-
fontosabb közgazdasági ágazat, melynek na-
gyobb terjedelmet kell venni és több hasznot 
hajtani, mint eddig felmutattunk. 

Előtte szóló a két előterjesztett javaslatot 
nem tartja kielégítőnek, mert hogy ezreden-
ként csak 10 kancza kiadassék, ez nem ele-
gendő. Miért ne vásárolhatna évenként a 
remonda-bizottság 20°/o-kal több lovat, hogyha 
a földmivelésügyi miniszternek, vagy az általa 
felhalmozott lótenyésztési egyleteknek megada-
tik a jog, hogy kiválaszthassák a tenyésztési 
czélokra alkalmas kanczákat és ezeket átve-
gyék a hadügyi kincstártól s a tenyésztő birto-
kára bocsájthassák. Ez volna szóló szerint 
egyik módozat a kérdés megoldására, de szóló 
nem bocsájtkozik részletekbe, mert a részletek 
megállapítása a földmivelésügyi, hadügyi és 
honvédelmi miniszterek közŐ3 feladata. E 
bizottságnak feladata csupán az ezen eszmét 
felkarolni s javasolni a választmánynak, hogy 
intézzen felterjesztést a magyar földmivelés-
ügyi miniszterhez az iránt, hogy találjon módot 
arra, miszerint a tenyésztésre kiválóan alkal-
mas kanezaanyag megmentessék a tenyész-
tésnek. 

SomssicJi Andor szintén az tartja, hogy 
égető szükséget oldana meg Őexczellencziájá-
nak javaslata, felkérendő tehát a földmivelés-
ügyi minisztérium arra, hogy találjon módot a 
kiváló kanezaanyag visszaszerzésére a köz-
tenyésztés czéljaira. 

Szilassy Zoltán oly oldalról kívánja a 
kérdést megvilágítani, mely annak kivihetősé-
gére nézve indokul fog szolgálni s megfogja 
ingatni azok nézetét, kik a javaslatot kivihető-
nek nem tartják. Mindenki elismeri, hogy jó 
kanezaanyag nélkül jó lovakat tenyészteni 
képesek nem leszünk s azon áldozatok, melye-
ket az állam jó mének beszerzésére és alkal-
mazására ország-szerte hoz, jóformán meddők 
maradnak, ha rossz kanczákra alkalmaztatnak 
ezen kitűnő állami mének, mert az éredmény 
az első ivadékokban sem lesz megfelelő, de ha 
az első ivadékokban jobb anyag származnék is, 
azt ismét a katonaság veszi el és igy a 
tenyésztésre nézve tökéletesen elvesznek. Nézete 

melynek kivihetőségét illetőleg a mai ülésnek 
volna hivatása határozni. 

A fölvetett kérdéshez a Köztelek hasábjain 
hozzászólottak mások is, igy Pályi Sándor, ki 
a legnagyobb bajt abban találja, hogy nem a 
tenyésztőknek kerül birtokába ez az anyag, 
hogy az árveréseket őszkor és télen tartják, 
mikor a kistenyésztők nem igen jutnak hozzá, 
hogy ezen árveréseket felkeressék, czélszerü 
volna ennélfogva, hogy ez árverések deczent-
ralizáltassanak és augusztusban s illetve aratás 
előtt tartatnának meg, hogy a vevő gazdák a 
tenyésztés czéljaira szolgáló ezen anyagot fel-
használhassák. 

Hozzászólt a kérdéshez Oderszky Lajos 
is, ki azt mondja, hogy nem egészen helyt 
álló az a felfogás, minthogyha a kisorolt 
13 —15 éves kanczák nem volnának tenyész-
tésre alkalmasak. Ö ennek az ellenkezőjét bi-
zonyítja, miután oly ménest vezet, amely ki-
zárólag a katonaságtól kiszuperált idős lovak-
ból áll s azt igazolja, hogy a fedeztetésnek az 
eredménye a lehető legjobb, alig van eset rá, 
hogy magtalan maradna a kancza és vitatja, 
hogy ezen idősebb kanczák teljesen alkalma-
sak még a tenyésztésre. 

Előadó bemutatja Kisfaludi Sándor leve-
lét, ki a mai ülésen meg nem jelenhetett s 
igy levélben fejti ki azon álláspontját, hogy a 
hadsereg részére eladott, a tenyésztésre ki-
válólag alkalmas kanczákra nézve kieszköz-
lendő lenne a minisztériumnál, hogy ezeket az 
eladó, ha akarja, mint vállalkozó kitehesse. 
Ezáltal a tenyésztők hajlandóbbak lennének a 
jó minőségű tenyészanyagtól is megválni; a 
hadsereg kapna jobb anyagot, de a tenyésztő 
öt év múlva ingyen visszakapná még tenyész-
tésre mindig alkalmas kanczáját. 

Előadó szerint a dolog lényege, ami 
felett a bizottságnak véleményt kellene cse-
rélni az, hogy kivihető-e Önagyméltóságának 
javaslata. Szóló felfogása szerint kivihető s 
mert a javaslat rendkívül fontos, szükséges, 
hogy ezirányban az egyesület felterjesztést 
intézzen a hadügyminisztériumhoz és föld-
mivelésügyi kormányhoz. 

Steiger Gyula olvasta a nyilt levelet, 
de aggályai vannak a felvetett javaslat ke-
resztülvitele tekintetében. A kisorolt katona-
lovaknál első feltételül szabja a katonai kincs-
tár, hogy azokat behágatni nem szabad. A 
nyilt levélben foglalt indítvány keresztülvitelé-
nél ezen feltételt a katonai kincstárnak meg-
keltene szüntetnie, de ha ő azzal adja ki a 
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Amerikai levél. 
Washington, 1900. november 6. 

Végre hozzájutok ahhoz, hogy élemé-
nyeimről hivatalos jelentéseimen kivül részle-
tesebben irhatok haza! 

New Yorkban partra szállva egyenesen 
Washingtonba utaztam. Követségünk volt az 
első utam. Követünk hengervári Hengelmüller 
László ő nagyméltósága rendkívül előzékenyen 
fogadott és társasága annál kellemesebben 
esett, mert magyar dolgokról, magyarul beszél-
tünk együtt. 

Washington gyönyörű város és folyton 
szépül. Persze nem lehet Budapesttel össze-
hasonlítani, fekvése nem oly szép, sem for-
galma, sem pedig lakossága nem oly nagy, 
mint a mi szép fővárosunké, melyre méltán 
büszkék lehetünk. 

Washington Amerikának legeurópaibb 
városa, tele parkokkal, szobrokkal, az itteni 
„ arisztolsrácziá* -nak palotáival és ami a fő, a 
kormány és a diplomáczia székhelye, semmi 
gyár és semmi kereskedelem. 

Másnap siettem a földmivelésügyi mi-
nisztériumba és ott legelőbb Mr. Hydet, a sta-
tisztikai osztály főnökét kerestem fel, kihez 

Jekelfalussy József ő méltóságától külön ajánló 
levelem volt és kinek ezen ajánlatáért különö-
sen le vagyok kötelezve. 

Hyde rendkívül értelmes ember, aki 
mintaszerűen veheti minisztériuma fontos sta-
tisztikai munkálatait. Oly közvetlen barátság-
gal fogadott, ahogy erre csak amerikai képes 
és mindjárt benne voltunk a komoly tárgya-
lásokban. Hyde különösen dicsérő szavakkal 
halmozta el Darányi miniszterünk világstatisz-
tikáját, amelyet itt is, legtöbbre becsülnek az 
összes többi hasonló összeállításoknál. 

Hyde-al azután a miniszterhez mentem, 
Mr. Wilsonhoz, egy magas, szikár, idősebb ur, 
igen joviális és erélyes ember benyomását 
teszi. Wilson szintén rendkívül szívélyes volt 
hozzám, sokat kérdezett Magyarországról, örült, 
hogy beszélek angolul és azt mondta reményli, 
velem is oly jóban lesz, mint német kolle-
gámmal, báró Hermannal. Ez tudniillik a 
német gazdasági attaché. Báró Hermann már 
hét éve van itt, kitűnően ismeri a,z itteni vi-
szonyokat, sokat utazott, érintkezésben van 
folyton az itteni hatóságokkal, minden fonto-
sabb gazdasági kérdést ő tárgyal, be van 
osztva a követséghez és a diplomácziához 
tartozik. 

Neki nagyon sokat köszönhetek. Őszinte, 
barátságos modora, sok ismeretsége, alapos 
tudása és nagy ambicziója élvezetessé és 

tanulságossá teszik a vele való társalgást. Vele 
mentem azután végig a minisztérium fonto-
sabb osztályain, ezzel megismerkedve a neve-
zetes urakkal, akiknek természetesen a mi-
niszter vezetése mellett köszönhető nagyrész-
ben az, hogy az amerikai gazdáknak most oly 
jól megy a dolga. 

Aki ismeri az amerikai viszonyokat, az 
előtt nem lesz feltűnő, hogyha elmondom, hogy 
a minisztérium hivatalnokainak a fele — a 
szebb nemhez tartozik. 

Maga a minisztérium épülete pompás 
parkban fekszik a Washington-obeliszk köz-
vetlen közelében és kicsiny, tulajdonképen két 
kis épület, de együttvéve is közel se jut a mi 
budapesti nagy palotánkhoz. Az itteni minisz-
térium csak a legfelsőbb fórum, mert nem 
szabad felejtenünk, hogy minden egyes állam-
nak megvan a maga külön földmivelési mi-
nisztériuma és a munka nagyját ott végzik, 
Washington csak a legfelsőbb vezetést ős ez 
internaczionális forgalom kérdéseit tartja fön 
magának. 

Itt van mindjárt egy érdekes osztály: a 
„Foreign Markét" vagyis a külföldi piaezok 
osztálya, Hitchcoc ur vezetése alatt, ránk 
nézve talán a legfontosabb osztály. Azután az 
Animál Industry, azaz állati termékek osztálya, 
a statisztikai, a kísérleti állomások, a chemiai, 
az entomologiai (rovartani), a biológiai (élet-
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szerint arra kell elsősorban törekedni, hogy a 
kisgazdáknak tenyésztésében a kitűnő állami 
mének után tenyésztett kiváló anyagot meg-
tarthassuk, mert a kisgazdákra bir legna-
gyobb csáberővel az, hogy a katonai lóvá-
sárló bizottság az ő lovaikat előttük magas 
áron megvásárolja. De nemcsak a tenyésztő 
érdeke, hogy a jó kanczák a tenyésztésnek 
megmentessenek, hanem egyenesen a katonai 
kincstár érdeke is. Nincs kétség aziránt, hogy 
a katonai kincstár e kérdés megoldásába bele 
fog menni, ha meggyőződik annak hasznos 
voltáról, mert azon lovakat, amelyeket a 
katonaság használatra kioszt a gazdáknak, nem 
azért osztja ki, hogy a gazdákkal valami nagy 
kegyességet gyakoroljon, hanem azért, mert 
neki nincs arra az anyagra szüksége, csak az 
őszi hadgyakorlatok alkalmával s addig ingyen 
akarja a gazdákkal eltartatni. S hogyha 
ezen lovak egyrésze kanczák ban osztatik ki, a 
hadiczélok sem szenvednek, mert a lovak 5—6 
hónapos vemhes korig is könnyebb czélokra 
még használhatók. Ha tekintetbe veszszük, hogy 
a kiosztandó kanczák 50°/o-ka ugyanis meddő 
marad, tehát a „hadi czélok e javaslat által 
nincsenek oly nagy mértékben érintve, mint 
az első tekintetre látszik. Szóló véleménye 
szerint azonban a kiosztandó kanczaanyagnak 
fiatal állatokból nem szabad állania, hanem 
kipróbált lovaknak kell lenniök, melyek hasz-
nálat közben kiváló tulajdonságaikat már be-
bizonyították. 

Sokkal nehezebb kérdés itt az ellenőrzés 
kérdése s a kincstárt e tekintetben fel kellene 
világosítani s egyesületünknek megtenni a 
szükséges lépéseket, hogy eredményt érhes-
sünk el. Előtte a kistenyésztők viszonyai le-
begnek s hogyha ezek kezébe hozzuk a jó 
anyagot kellő felügyelet nélkül s megfelelő 
csikólegelők nélkül nevelik föl a származandó 
csikókat, akkor eredményt nem fogunk elérni; 
ép azért fokozatosan kellene előhaladni. S 
szerinte az egyes lótenyésztéssel biró vidéke-
ken lótenyésztési egyletek alakitandók, melyek 
gondoskodnának közös csikólegelőkről és arról 
hogy a kiosztandó kanczák oly megfelelő 
ménekkel fedeztessenek, amelyeket az illetékes 
méntelepparancsnokság kijelöl. Amidőn tehát 
Öexczellencziájának fontos indítványát a bizott-
ság magáévá teszi s felir ugy a hadügy-, 
mint a földmivelésügyi minisztériumhoz, ugyan-
ekkor irjon fel a földmivelésügyi miniszterhez 
is a tekintetben, hogy vidékenként lótenyész-
tési egyletek alakíttassanak a szóló által előbb 
körülirt czéllal és iránynyal. 

tani), az erdészeti, a botanikai, a növényélet-
és kórtani, az agrostologiai vagyis a gabnák 
és takarmányfüvek termesztésével, terjeszté-
sével stb.-vel foglalkozó osztály, a pomologiai 
(gyümölcsészeti), a földtani, a nyilvános utak 
(utkészités), a kertek (Gardens and grounds), 
a magvizsgáló és magkiosztó, a kiadványok 
(publicatiók) a számviteli osztályok — és last 
but not least a könyvtár. Ez utóbbi azt hi-
szem a legnagyobb mezőgazdasági könyvtár a 
világon. Irigyeltem is érte az amerikaiakat; 
de annál nagyobb büszkeség fogott el, mikor 
a minisztérium mögött levő muzeumot néztem 
meg. Ez itt nem áll arányban Amerika rop-
pant előrehaladt és hatalmas mezőgazdaságá-
val, de nem is nevezhető muzeumnak, nem 
más, mint kiállításoknak maradéka, alig, vagy 
egyáltalában nem gondozva. Hamar megtalál-
tam az okát is annak, hogy ily erélyes és 
czéltudatos vezetés mellett, hogy maradhat 
meg ily lomtár és mért nem emeltek már 
eddig az amerikai mezőgazdasághoz méltó 
nagy muzeumot. Törvény létezik ugyanis, mely 
megakadályozza, hogy Washingtonban más 
muzeumok keletkezzenek, amig a National 
Muzeum jelenlegi szervezetében fennáll. 

A minisztérium mellett és avval kapcso-
latban van egy kísérleti állomás is, valamint 
kiterjedt és érdekes növényekben bővelkedő 
üvegházak. Külön épületekben van elhelyezve 
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Hoffmann Lipót.: Mindkét javaslat ki-
vihetőségére nézve nemmel felel, anélkül, hogy 
más alkalmas javaslatot tudna felhozni. A 
hadsereg kiadja a lóanyag kétharmadát a vál-
lalkozónak azért, mert igy csak egyharmadát 
kell a kincstárnak fentartania. Amely lóra 
hadi czélokra szükség van, azt tenyésztési 
czélra sem lehet nélkülözni. Kivihetetlennek 
tartja azt is, hogy a csikótelepekre vásárolt 
lovak egyrészét tenyészczélokra szemeljék ki, 
mert most is nagy nehézségekbe kerül a szük-
séges lovakat megszerezni a hadügyi kincstár-
nak, tehát abból, amit már megszerzett, ki-
válogatni nem fog. 

Steiger emiitette, hogy tenyésztésre al-
kalmas kanczákat nem kellene a lóvásárló-
bizottségoknak megvenni; csakhogy ha szem-
ügyre vészük a viszonyokat a lovak vásárlásánál, 
látjuk, hogy a bizottságok azért birják oly ne-
hezen beszerezni a szükséges lovakat, mert a 
kereskedők akkor veszik meg azokat a gazdá-
tól, amikor azoknak pénzre van szükségük. 
Odakonludál, hogy mindkét felvetett javaslat 
kivihetetlen és számtalan akadályba ütközik. 

Lossonczy Mihály helyesli a jó kancza-
anyagnak a tenyésztés megszerzésére való 
törekvést s azért az indítványokat, amik itt té-
tettek elfogadja, azzal, hogy minden részletezés 
nélkül intézzen az egyesület felterjesztést a 
közös hadügyminiszter, hadügy- és földmivelés-
ügyi miniszterekhez azzal, hogy a kivitelre 
nézve módozatokat keressenek. 

Károly Rezső szerint e kérdés ugy volna 
megoldható, hogyha a katonai szolgálaton át-
ment tenyészanyag közül a használható anyag 
rendelkezésre bocsájtására a hadügyminiszté-
rium a földmivelésügyi miniszter utján felkéretnék. 

Szóló hivatkozva francziaországi tapasz-
talataira, fölhozza, hogy ott a katonai lóte-
nyésztéssel kiválóan a polgári elemek foglal-
koznak s az ottani katonai kincstár kistenyész-
tőknek osztja ki a három és fél éves kanczákat 
azzal a feltétellel, hogy az első évben, miután 
azok már csikót hoznak, adassanak vissza a 
kincstárnak csapatszolgálatra. 

Hoffmann Lipót megszivelendőnek tartja 
az előtte szóló által felhozottakat s elismeri, 
hogy a katonai kincstárnak csekély áldozatába 
kerülne az, hogy a tenyésztésre teljesen alkal-
mas lovak egy bizottság által fix áron átvéve 
a tenyésztőknek adatnának ki azzal, hogy azo-
kat továbbtenyésztésre használják.! 

Hammersberg Jenő dr. rövid észrevételt 
tesz. Szintén azt az eszmét karolja fel, hogy 
a kiselejtezett anyakanczák eladásánál .elsőbb-

a Weather Bureau (az amerikai Konkolyianum) 
a toil divízión (földtani osztály) stb. 

A minisztérium osztályait sokszor keres-
tem azóta fel, és még nagyon sokszor fel fogom 
keresni, de mindig uj és érdekes, és ami fő 
rendkívül sok praktikus dolgokat látok és 
hallok. 

Bürokrácziáról szó sincs, bármikor mehet 
be az érdeklődő gazda, mindig megkapja a 
rövid, de értelmes és praktikus feleletet. Azon-
felül nyomtatványokban éppen nem fukarkodik 
az amerikai kormány, százezer számra nyo-
matja és osztja ki ingyen a farmerek között 
az értékes és hasznos tudnivalókat. És milyen 
nyomtatványok azok! 

Washingtonban magában ezúttal csak 
rövid ideig maradtam. Hogy az aratást láttam 
Pennsylvannia és Newyork államokon keresztül 
Massachussetsbe mentem. Mindenhol éppen 
arattak. Persze csak gépekkel, kaszával aratni 
itt csak specziális esetekben szokás, a legkis-
sebb farmerek is géppel aratnak, és pedig 
majdnem kivétel nélkül a Binderrel, vagyis 
kévekötő aratógépekkel. A legelterjedtebb gépek 
itt Mc. Cormick, Adriance, Deering, Massey-
Harris stb. tehát körülbelül ugyanazok mint 
minálunk. 

Az idén Amerikában igen rossz termés 
volt, amint azt hivatalos jelentésemben is 
kiemeltem, éppen a legfontosabb búzatermelő 
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ség adassék a tenyésztőknek. 15 éves korbán 
kevés kancza tartja meg tenyészképességét s 
itt a Károly Rezső által felhozottakat kellene 
Őnagyméltóságának javaslatával összeegyeztetni, 
akként, hogy az ulkalmas kanczák fiatalabb 
korukban másfél évre kiadassanak a katonai 
kincstár által tenyésztőknek, hogy ezáltal a 
későbbi korra is biztosittassék a tenyészképes-
ség. Hoffmann azon megjegyzésére, hogy a 
hadügyi czélok nem engedik meg sem egyik, 
sem másik modalitás kivitelét, azt jegyzi meg, 
hogy nemcsak a közgazdaság, de a katonai 
kincstár érdekében is van, hogy a jövőben 
jobb tenyészanyagot és könnyebben kaphasson 
s ez teszi szükségessé, hogy a tenyésztésre 
alkalmas lóállomány megszerzéséről gondos-
kodjunk. 

Gróf Dessewffy Emil felemlíti, hogy a 
katonai kincstár csak azon kanczákat fogja 
kiselejtezni, amelyek már tenyésztésre nem 
alkalmasak. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : Összegezvén 
a vita folyamán felmerült nézeteket, a bizott-
ság határozataként kimondja, hogy az egye-
sület felterjesztést intéz a hadügyi-, honvédelmi-
és földmivelésügyi miniszterekhez, azirányban, 
hogy tekintettel az utóbbi években nagymérvű 
kivitel folytán megcsappant hazai lótenyész-
anyagra, keressenek módot és alkalmat arra, 
hogy a katonaság birtokában levő értékes s 
kipróbált tenyészanyag a köztenyésztésnek 
megmentessék s a katonai kincstár által ki-
selejtezett s tenyésztésre alkalmas anyag olcsó 
áron a köztenyésztés czéljaira átengedtessék. 

Csikótelep létesítése. 

Előadó előterjeszti Perényi Kelemen volt 
lovassági tiszt javaslatát, egy a földmivelő 
gazdák lovai részére leendő csikótelep létesí-
tése tárgyában. Javaslattevő hivatkozással arra, 
hogy a köztenyésztés nálunk visszafejlődött, 
egy nagyszabású csikótelep létesítését propo-
nálja. Javaslattevő 3000 csikóra szándékozik 
egy csikótelepet létesíteni oly módon,-hogy e 
telep részére szükséges területet az állam in-
gyen adja. A csikóteleppel kapcsolatosan 
kocsisképző és népies lovagló iskola felállítá-
sát is tervezi s szervezni óhajtja a községi 
mének és fedező kanczák szakértők felügye-
lete alá való helyezését. 

A csikótelep kiadásai évenként kb. 400 
ezer koronára rúgnának. 

A költségfedezetet olymódon véli elő-
teremteni, hogy a gazdák közül a szegényeb-
bek 60 korona, a jobbmóduak 120 korona 

államok legtöbbet szenvedtek a szárazságtól és 
a hesszeni légytől. Ez utóbbi különben már az 
idei friss vetésekben is konstatálható és sok 
aggodalomra ad okot. Az aratás ideje itt az 
Egyesült-Államokban természetesen hosszabb 
időközre terjed mint nálunk; a delibb államok-
ban már május végén kezdődik, de a tulajdon-
képpeni „wheat beit" azaz buza-öv junius 
végétől julius végéig arat. Kanadában persze 
csak akkor kezdődik és eltart szeptemberig. 

A learatott gabonát lehetőleg gyorsan ki-
cséplik. Az itteni cséplőgépek kisebbek és 
gracziózusabbaknak látszanak, de tulajdonké-
pen erősebbek a mieinknél, 15—20 lóerejüek 
és mind maguk vontatják a szekrényt. Nagyon 
sok helyt, különösen Kanadában láttam a 
„blowert", vagyis szalmafuvót, ez helyettesiti 
az elevátort. Amerikában drága lévén az 
ember, lehetőleg mindent géppel végeznek. A 
kicsépelt gabnát, töreket stb. nem emberek 
rakják kazalokba, hanem maga a gép „kifújja" 
azt oda, ahová tetszik. Ez a „blower", vagyis 
kürtő, amely a cséplőgéphez állithatóan van 
megerősítve igen gyorsan és jó eredménynyel 
végzi ezt a furcsa és igazán amerikai kaza-
lozást. 

Ezt a fújást különben a szecskázott ta-
karmánynak a silók-ba rakásánál is alkalmaz-
zák. A szecskavágóhoz is kürtő van alkalmazva 
és a kerékhez keresztben megerősített szár 
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tartásdijat fizetnének, amiből a telep költsé-
geinek fele kerülne ki, a költségek második 
felét állami támogatás, magán adakozás és a 
csikótelep gazdaságából befolyó jövedelemből 
véli fedezni. 

Előadó előterjesztésére a bizottság a 
javaslat rész'etis tárgyalását mellőzi, miután 
annak keresztülvitelét ab ovo lehetetlennek 
tartja. 

Külön dij kitűzése dijlovaglási versenyekre. 

Előadó: Egyesületünk hosszabb idő óta 
rendez díjlovaglás és dijugratási versenyeket, 
melyeket a mult évben már más alapon kellett 
rendezni, mint eddig. A Tattersall r.-társaság 
ugyanis, mely azelőtt az anyagi rizikót magára 
vállalta a mult évben kijelentette, hogy erre 
ezentúl nem hajlandó s igy történt, hogy a 
mult évben az egyesület kénytelen volt saját 
rizikójára rendezni a dijlovaglási versenyt. 

Az eddigi versenyeken csaknem mindig 
ugyanazok a lovasok vitték el a dijat, kik 
éveken keresztül az első dijakat nyerték; ez a 
körülmény bizonyos elégedetlenséget idézett 
elő a többi lovasok közöU, kik nem birnak e 
díjnyertesek'el konkurrálni. Ez indította arra 
Zoltán Elek Önagyméltóságát, hogy javaslat-
tal járuljon a rendező-bizottság elé, melyben 
azt proponálja. 

Természetes, hogy ily kitűnő lovasoknak 
a díjlovaglásban való részvétele annak szín-
vonalát emeli és a szakértők érdekeltségét 
fokozza. Tagadhatatlan másrészt, hogy első 
díjban már részesült kitűnő lovasoknak újólag 
díjért való pályázása tetemesen csökkenti a 
többi, még gyakorlatlanabb pályázóknak első 
dijra leendő kilátását. Attól kell annálfogva 
tartani, hogyha a díjlovaglás tervezetében ez-
irányban megfelelő intézkedés nem foganato-
sittatik, jövő évben a résztvevők száma 
apadni fog. Utóbb emiitett esély dijlovaglási 
versenyeinkre nézve nagyon hátrányos lévén, 
a rendező-bizottság figyelmét megfelelő intéz-
kedésekre felhívom: 

1. a díjlovaglásban Budapesten már 
első dijat nyert lovasok külön csoportban 
lovagoljanak és a többiektől elkülönítve dijaz-
tassanak; 2. vagy az esetben, ha külön dij 
nem volna kitűzhető, az első dijat már nyert 
lovasok a díjlovaglásban való résztvételtől ki-
zárassanak. 

Ö nagyraéltóságának javaslata írásban 
megküldetett a bizottság tagjainak, akik közül 
7 hozzájárul a javaslathoz, 3 tag pedig nem 
fogadja el azt. 

nyak oly légáramlatot idéznek elő, hogy az, 
amint magam láttam — a csalamádét és pedig 
amerikaias csalamádét félérett tengericsövek-
kel együt — két emelet magasságra viszi fel 
nagy erővel és gyorsasággal. 

A silóik vagyis takarmányvermek itt föld-
fölötti tornyok. A legpraktikusabbnak a kerek 
és fából készült silók bizonyultak. A silózás-
nak több rendszere van, némelyek csak az 
alján és tetején raknak szalmát, mások réte-
genkint: takarmányt és szalmát váltakozva és 
végül vannak, kik a takarmányon kivül semmit 
sem tesznek a silóba. Az egészet természete-
sen födővel látják el és rendesen az istálló 
belsejébe, vagy mellé építik, az alja pedig leg-
többnyire czement, vagy igen keményre tapo-
sott agyag, elvezető csatornával, hogy a nagy 
nyomás következtében kicsorduló lé elfolyhas-
son. A silók most nagyon divatosak Ameriká-
ban és sok jót várnak általános elterjedé-
süktől. 

A csalamádét itt másképen vetik — ós 
amint láttam kitűnő eredménynyel, félméteres 
sorközökben, csak magában a sorban sürün, 
lókapával kapálják és csak akkor vágják, ha a 
cső kezd jól kifejlődni. Itt a csalamádét és 
a csöves tengerit géppel vágják, sőt azzal 
kötik kévékbe is. 

A szecskavágó hajtására igen sok helyt 
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A díjlovaglás czéljaíra 7000 korona dij 
áll rendelkezésre, melyet részint a földmivelés-
ügyi miniszter, részint az OMGE. adományoz. 
A Magyar Lovaregylet és Urlovasok szövetke-
zetének dijaival együtt 9000 koronára rug az 
összeg, mely díjkiosztásra rendelkezésre áll. 
Ez összeg azonban épen csakhogy azon dijak 
fedezésére elegendő, melyek évek óta kitüzet-
nek, ugy hogy külön dijra pénz rendelkezésre 
nem áll. Igaz, hogy a mult évi verseny tiszta 
haszna 4219 koronát tett ki, ez összeg azon-
ban a választmány érvényben levő határozata 
folylán fel nem használható, mert ez összeg a 
jövőben rendezendő dijlovaglási versenyek 
esetleges veszteségeinek fedezésére lesz fordí-
tandó. Külön dij esak az esetben volna kitűz-
hető, hogyha a földmivelésügyi miniszter erre 
az okra való tekintettel hajlandó volna az 
adományozni szokott 4000 koro ján felül külön 
2000 koronát adni. Ellenkező esetben nem 
marad más hátra, mint elfogadni Őnagyméltó-
sága propoziczióját, hogy az első dijat nyert 
lovasok a versenyzésből kizárassanak, habár 
ez a versenyek színvonalának okvetlenül árt. 

Lossonczy Mihály: Nem tartaná helyes-
nek, hogy a legjobb lovasok kizárassanak a 
versenyből, mert ez a verseny színvonalának 
lesülyesztése lenne és ugy erkölcsileg, mint 
anyagilag nagy veszteséget idézne elő. Inkább 
a kitűzött többi dijaknál kellene megtakarítást 
eszközölni. 

. Zoltán Elek: Nem tartaná helyesnek, 
hogy az eddigi dijak leszállittassanak, melyek 
amúgy is csekélyebbek, mint a bécsi verse-
nyek dijai. 

bteiger Gyula: Szintén nagy hibának 
tartaná a jobb lovasok kizárását, mert ez 
lohasztja a versenykedvet és erkölcsileg dep-
rimálólag hatna. Helyesli azt a modalitást, hogy 
külön dijaztassanak az elsődijat már nyert 
lovasok, mert ez által meg van mentve a ver-
seny részére a kiváló lovasok résztvétele is. 

Az indítvány első részét, mely az első 
dijat már nyert lovasok külön lovaglását és 
külön díjazásban részesítését tervezi, szóló 
egészben elfogadja, azon modalitáshoz azon-
ban hozzá nem járulhat, mely az indítvány 
második részében proponáltatik, hogy t. i. ha 
a külön díjazás bármi okból eszközölhető nem 
volna, akkor ezen jobb lovasok a versenyből 
kizárassanak, hanem bármi módon a különdíj 
czéljaíra szükség összeg megszerzéséről kellene 
gondoskodni. 

Hoffmann Lipót: Tény az, hogy a fiata-
labb lovasok önbizalmát csökkenti az a tudat, 

különös járgányt használnak. Egy vagy két lő 
egy boxban, melynek alja valóságos „mozgó 
járda" folyton tapossa azt a kissé felfelé irá-
nyuló járdát és evvel saját testük súlyával 
hozzák mozgásba a tulajdonképeni járgány-
szerkezetet. Nekünk ez elavultnak tetszik, de 
itt még széltiben divatos és igen meg vannak 
vele elégedve. 

Az amerikaiak szeretik a „Sara"-okat, 
ez egy nagy épület, rendesen emeletes, amely 
istállót, kocsiszínt, takarmánykamrát, gépszint 
és magtárt egyesit magában. A tetején rende-
sen szélmotor van, vizszivattyuzásra, vagy a 
különböző „cakes" = pogácsák megőrlésére. Az 
oldalán pedig a modern kerek „siló". A barn 
az itteni farmerek büszkesége, alja többnyire 
kőből épült a többi fából. A legtöbb barn 
agy van építve, hogy szénás kocsival az eme-
letre lehessen hajtani, hogy onnan könnyen 
lerakható és azután az istállókba egyszerűen 
becsúsztatható legyen a takarmány. Az ame-
rikai joggal a minimumra szorítja a készpénz-
kiadásokat és itt a kézierő rendkívül drága. 
Látni itt pompás farmokat, ahol a lovak vagy 
tehenek valóságos salonokban tartózkodnak, 
de ezeket a rendes farmer igen helyesen, 
mint fancy ( = fantázia vagy helyesebben 
luxus) a farmokat nem veszi komolyan. 

Az itteni gazdák nagy figyelemmel kisé-
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hogy nálánál jobb lovasok vesznek részt a 
versenyben. Viszont ezen jobb lovasokat sem 
lehet kizárni teljesen, mert ez a verseny nívó-
ját szállítja le. 

Hammersberg Jenő szerint föltétlenül 
külön dijat kellene alapítani s a pénzösszeg 
megszerzése végett fölterjesztést intézhetne a 
földmivelésügyi miniszterhez. 

Jtszenszky Pál előadó, Steiger Gyula, 
Zoltán Elek, Hoffmann Lipót, Somsich Andor, 
Dessewffy Aurél gróf felszólalásai után a 
bizottság elhatározza, hogy a bécsi és buda-
pesti versenyeken első dijat nyertesek részére 
külön dij alapittassék s fölterjesztés intéztessék 
a földmivelésügyi miniszterhez aziránt, hogy a 
dijlovaglási versenyeken már első dijat nyert 
lovasok díjazására 2000 korona dijat adomá-
nyozni kegyeskedjék és egyúttal felkéri az 
egyesület a honvédelmi miniszter urat is, hogy 
a díjlovaglás czéljaíra a jövőben nagyobb dijat 
bocsáson rendelkezésre. 

A külön dijra csak a Budapesten és 
Bécsben első dijat nyert lovasok pályázhatnak. 

A bizottság jövő évi dijlovaglási verse-
nyek rendezése ügyében teendő intézkedésekkel 
a díjlovaglást rendező bizottságot bízza meg. 

Ezzel az ülés végett ért. 

Vámpolitikai kérdések. 
1. Agrárvámtőrekvések. 

A kereskedelmi szerződéses vám-

politikának czélja volt a forgalmat meg-

könnyíteni, emelni, nem nagy tekintettel 

arra, hogy a forgalom ezen bekövetkező 

emelkedése előnyére vagy hátrányára 

válik-e a hazai termelésnek. 

A kereskedelmi szerződések révén a 

forgalom ezen emelkedése tényleg be-

következett. A fontosabb európai ál lamok 

és az amerikai Egyesült-Államok össz-

kereskedelmi forgalma 1890-től 1898-ig, 

több mint 2 milliárd korona értékkel 

emelkedett. 

Az áruk ezen tömeges mozgósítása 

azonban egy természetes visszahatást 

szült, amennyiben a kereskedelmi szerző-

dések a kiviteli és behozatali forgalom 

lehető növelése mellett a nemzeti ter-

melés védelmére nem valami nagy súlyt 

fektettek. Különösen áll ez a mezö-

rik mindig a terményárakat, de nemcsak búzá-
ban, hanem minden másban is és amint lát-
ják, hogy ennek vagy amannak a növénynek 
gyümölcsnek, virágnak, állatnak, conservnek, 
sajtfélének stb. jobb piacs;a van, termesztik és 
termelik is azonnal. Igen reálisan gondolkoz-
nak és gyorsan cselekesznek. 

A különböző egyesületek, a kísérleti állo-
mások az agricultural collegek (gazd. taninté-
zetek) i, farmers Institution (gazd. előadások 
vagy tanfolyamok) és különösen a különböző 
földmivelési minisztériumok a washingtoni köz-
pont vezetése mellett, folyton éber figyelemmel 
kisérik a gazdák érdekeit, figyelmeztetnek, 
oktatnak, óvnak és küzdenek értük. 

Az Egyesült-Államok nagyságukat és 
hatalmukat első sorban a mezőgazdaságnak 
köszönhetik, és a mezőgazdaság érdekei ma is 
az elsők és irányadók és minden tekintetben 
tűrhetetlenül prosperáló országban. 

A ma végbemenő elnökválasztásnál, 
amelyen előreláthatólag Mac Kinley győz (telje-
sült), egyúttal az Egyesült-Államok legköze-
lebbi gazdasági politikájáról is döntenek. Ha 
Bryan lesz a győztes, az Unió tarifa politikája 
is alapjában megváltozik; ha Mac Kinley 
továbbra is megmarad, a védvámos vámpoliti-
kának még erélyesebb kezelésére lehetünk 
elkészülve. Paikert Alajos. 
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termelésre nézve és innen 

van, hogy a kereskedelmi szerződések 

megújítása előtt a mezőgazdasági körök 

igyekeznek elsősorban tért foglalni, érde-

keik védelmét biztosítani. 

A kereskedelmi forgalom növelésén 

alapuló vámpolit ikával egyes nemzetek, 

igy Francziaország és az Egyesült-Államok 

már régebben szakítottak, még pedig oly 

eredménynyel, amely méltán kelti fel 

más európai államok irigykedését. Közép-

Európára nézve azonban Németország 

állásfoglalása lesz döntő a vámpolitika 

iránya tekintetében. 

Ez á l lamban pedig nemcsak a mező 

gazdasági, de az ipari körökben is a 

nemzeti termelés védelmének szükséges-

sége erősen előtérbe nyomul , annyira, 

hogy az iparosok által a kereskedelmi 

szerződések előkészítésére alakított köz-

pont legutolsó munkálata már egy igen 

határozott közeledést jelent a német 

agráriusok álláspontja felé, amennyiben 

határozottan szakit a szerződéses politika 

alaptételével a legtöbb kedvezménynyel, 

sőt egyáltalán nem idegenkedik a kettős 

vámtarifától s ezzel kapcsolatosan a diffe-

rencziális vámkezeléstől sem. A kereske-

delmi körök a múl tban is s ma is a 

szabad kereskedelemnek a hivei s bár 

látszólag a termelés által felállított köve-

telményeket elfogadják, a kereskedelmi 

szerződésekben mindig biztosítanak olyas 

kibúvókat, amelyeken a termelésnek nyúj-

tott vámvédelmet megkerülni lehet. 

A termelők azonban legtöbbször a 

védvámos irányzatnak a hivei s min-

denütt ott azok, ahol a termelés a fogyasz-

tást már fedezni nem képes. A két 

érdekkör álláspontja tehát egymással 

ellentétes s miután a termelők, már eddig 

eléggé kárát vallották annak, hogy a 

vámpolit lkávnl nem törődtek, idejében 

igyekeznek állást foglalni s a vámpolit ika 

terén oly biztosítékot szerezni, amelyek 

mellett a termelés védelme kereske-

delmi szerződések kötése esetén is ér-

vényesül. 

Két irányzat küzd tehát most egy-

mással szemben. Az egyik, amely a for-

galmat mindenáron növelni akarja, a 

másik, amely elsősorban a nemzeti munka , 

a hazai termelés védelmére helyezi a 

súlyt. Ez az ellentét a két nézet képviselői 

között ná lunk is kifejezésre jut . S ez a 

magyarázata annak, hogy a kereskedelmi 

és mezőgazdasági körök között a vám-

politika tekintetében már annak alapjaira 

vonatkozólag is erős eltérések mutatkoz-

nak. Csak fokozódik a zavar azonban a 

közgazdasági tényezők között azáltal, 

hogy a magyar iparos körök az önálló, 

a mezőgazdasági körök pedig a közös 

vámterületnek a hivei, az egyik az egyik-

ben, a másik a másikban véli feltalálni 

boldogulását. A mezőgazdasági és iparos-

körök állásfoglalását már ismerjük. Nem 

azonban a kereskedelmi körökét vagy 

legalább nem a budapesti kereskedelmi 

körök hivatalos állásfoglalását a j övő 

vámpolit ikájával szemben. Hogy azonban 

mily irányban fognak e körök megnyilat-

kozni, azt sejthetjük abból a kritikából, 

amelyre a mezőgazdasági körök állás-

foglalása nyújtott alkalmat Matlekovics 

Sándornak, a szabad kereskedelmi irány-

zat megtestesült képviselőjének s a ke-

reskedelmi körök állásfoglalását irányitó-

jának . 

A „Közgazdasági Szemle" folyó évi 

10-ik számában „Agrárvámtörekvések8 czim 

alatt foglalkozik azon munkálattal , a 

melyet az „OMGE." vámügyi bizottsága 

„A jövő vámpolitikája" és „Uj vám-
tarifánk" czim alatt adott ki s a mely 

indokolása az egyesület állásfoglalásának. 

Maga a bíráló őszintén bevallja, hogy 

a szerkesztőségnek reáeső választását nem 

tartja a legszerencsésebbnek, mert hisz 

ő róla ország-világ ludja, hogy a mun-

kálat irányával teljesen ellentétes né-

zetet vall s hogy igy ítéletében nem is 

lehet objektív. 

A kritika reánk nézve mégis érdek-

kel bir, mert összeütközése annak "a két 

iránynak, a melyet fennebb vázoltunk 

s a melyek egyikének czélja elsősorban 

a forgalom növelése, a másiké elsősor-

ban a termelés védelme. 

S igy ne csodálkozzunk azon, m időn 

a ki indulás alapjául szolgáló elvek annyira 

ellentétesek, ha a levont konzekvencziák 

sincsenek összhangban. Hogy a két 

irány közötti ellentéteket illusztrálhassuk, 

elég csak néhány nézeteltérésre reámu-

tatnunk. 

Igy p. o. amig a mezőgazdasági 

körök egész akcziója abból indul ki, 

hogy a kereskedelmi szerződések követ-

keztében a mezőgazdaság helyzete tür-

hetlenné vált, addig Matlekovics kritiká-

jának ki induló poni ja az : hogy a mező-

gazdasága kereskedelmi szerződések ideje 

alatt határozottan fejlődött s illetve a 

kereskedelmi szerződésekből a mező-

gazdaságra előnyök háramlottak. S hogy 

állításának nyomatékot adjon, forgalmi 

adatokat is közöl, a nála megszokott 

könnyed módon , odavetve, a nagy tömeg-

ből csakis egyes számadatokat kiragadva, 

min t egy olyan, aki a küzdtéren való 

fensöbbségének teljes tudatával bir. 

Igy tagadásba vonja a bírálat azon 

állításunkat, hogy a kereskedelmi szerző-

dések ideje alatt a monarchia kereske-

delmi mérlege rosszabbodott volna. Erre 

nézve azonban nagyon hiányos bizonyító 

adatokat közöl s kénytelenek vagyunk a 

tisztelt bírálót reáutalni a bírálat tárgyát 

képező munká la t I-ső táblázatára, amely 

a következő adatokat tartalmazza: 

behozatali többlet 

1882-től 1885-ig 891-4 millió korona 

1886-tól 1889-ig 1272-8 „ 

I8tí0 töl iy03-ig 113/-4 „ 

1894-től 1897-ig 392-0 „ 

Az 1898-dik évben pedig a kiviteli 

többlet 24-4 mill ió korona behozatali 

többletté változott. 

Ezek az adatok talán eléggé igazol-

ják, hogy a kereskedelmi szerződések 

ideje alatt kereskedelmi mérlegünk hatá-

rozottan rosszabbodott, ami nem zárja 

ki azt, hogy talán a jövő évek kedve-

zőbb alakulást fognak mutatni , ámbár 

erre kevés a remény akkor, amidőn azt 

látjuk, hogy az elzárkózás politikája 

mindenüt t tért hódit. De még egy adatot 

szabadjon idéznünk a nevezeti táblá-

zatból : 

behozatal kivitel 

m i l l i ó f o r i n t 

1882—1885-ig 2449-7 2895-4 

1886—1889-ig 2230-1 28G6-5 

1890—1893-ig 2516-6 3086-8 

1894—1897-ig 2888-5 3084*5 

Ezen néhány adat megdönthetlenüliga-

zolj a a kereskedelmi mérleg, de különö-

sen forgalmunk alakulásának rosszabbo-

dását, mert a behozatal nagyarányú 

emelkedésével sehogysem áll arányban 

a kivitel emelkedése. 

A bírálat egyes mezőgazdasági ter-

mények forgalmára is kiterjeszti figyel-

mét. Igy első sorban s természetesen a 

búzára, amelynél kétségbe vonja a ré-

szünkről hangoztatott azon állítást, hogy 

búzában megszűnt a monarchia kiviteli 

á l lam lenni. 

Itt nem teszünk egyebet, mint egy-

szerűen reprodukáljuk a bírálat adatait. 

E szerint figyelembevéve a buza, a liszt 

és az őrlési engedélyes forgalmat s il-

letve a lisztet buzaértékre számítva át, 

buzakiviteli többlet volt: 

1691-ben 2.406,000 q. 

1892-ben 845,000 „ 

1893-ban 504,000 „ 

1894-ben 557,000 „ 

1895-ben 1.333,000 „ 

1896-ban 583,000 „ 

Behozatali többlet vo l t : 

1897-ben 2.206,000 q. 

1898-ban 2 . 828 ,000 , , 

1899-ben 1.110,000 „ 

1891 óta tehát a kiviteli többlet hanyat-

lása Matlekovics adatai szerint is foko-

zatos, mig az utolsó három évben már 

jelentékeny behozatali többletünk van. 

Ezek a statisztikai adatok tehát 

nekünk adnak igazat. 

Hivatkozik bíráló árpa- és maláta-
kivitelünk nagyarányú emelkedésére is, 

min t a kereskedelmi szerződések folyo-

mányára. Árpakivitelünk már 1887-től 

kezdődöleg egész 1892-ig 3 és 4 millió q. 

között, mig 1893-tól 1899-ig 2-6—5 

millió q. között váltakozik ugy, hogy a 

szerződéses években árpakivitelünk át-

laga semmivel sem emelkedik az 1887— 

1892. évek átlaga fölé, sőt hogyha figye-

lembe veszszük, hogy árpakivitelünk mel-

lett emelkedett az árpabehozatal is, ugy 

árpakiviteli többletünk a szerződéses idő-

szakban tényleg csökkent, még pedig 

összesen 622,400 q-val. 

De ha árpakivitelünk tényleg jelen-

tékenyen emelkedett volna is, ugy ez 

semmikép sem volna a kereskedelmi szer-

ződések javára irható, mert a vámkedvez-
mény, amit Németországtól a kereskedelmi 
szerződés révén kinyernünk sikerült, q-ként 
24 fillér s ugyanezen kedvezményt legnagyobb 
versenytársaink Oroszország és Románia 
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MaZáía-kivitelünk tényleg 4—500 ,000 

q-val emelkedett, itt is azonban ugyanaz 

az eset, hogy az egész vámkedvezmény 
csak 40 fülér, amely előnyben összes ver-
senytársaink szintén osztoznak. A helyzet 

tehát reánk nézve a kereskedelmi szer-

ződések révén semmit sem változott s 

malátakivitelünk emelkedése kizárólag a 

német söripar óriási felllendülésének és 

malá tánk kiválóságának köszönhető, de 

ebben a kereskedelmi szerződésnek semmi 

érdeme sincs. 

Lókivitélünk tényleg nagy arányok-

ban emelkedett. Ebben az emelkedésben 

azonban a kereskedelmi szerződések 

igazán teljesen ártatlanok, mert sem Né-

metország, sem Francziaország, sem 

Olaszország részéről nem sikerült lókivite-
lünknek szerződéses tarifát biztosítani, hanem 

az általános vámtarifa vámjai maradtak ér-

vényben. A lókivitel emelkedésére valő hi-

vatkozás tehát meglehetősen szerencsétlen. 

Hivatkozik a birálat továbbá tojás-
kivitelünk nagyarányú emelkedésére. Ez 

igaz is, csak egyet felejt el a birálat, a 

kivitel emelésével szembeállitani, hogy 

azzal lépést tartott a behozatal emelke-

dése is. Mert a meg 1892-ben tojáski-

vitelünk 652,498 q-áról 1898-ig957,961 

q-ra emelkedett, addig ugyanezen időköz-

ben tojásbehozatalunk 8930 métermázsáról 

404.545. mm.-ra emelkedett. 

A birálat bizonyítékai tehát vagy 

mellettünk szólnak, vagy nem bizonyíta-

nak ellenünk. Annyit a birálat elismer, 

hogy a német szerződés reánk nézve sok-

kalta előnyösebb lett volna, hogyha az 

abban biztosított kedvezményeket Német-

ország a velünk versenyző á l lamoknak 

nem biztosította volna. De ez úgymond 

nem a mi szerződésünknek a következ-

ménye. Ez igaz, de azon rendszeré 

mindenesetre, amelynek alapján kötöttük 

a német szerződést. Ha a legtöbb kedvez-

mény elve nem nyer szankcziónálást a 

német-osztrák-magyar szerződésben, akkor 

bizonynyal nem válik az a szerződéses 

politika alapjává. 

A mi ki indulási pontunk a termelés 

védelme lévén, ezt önzetlenül valljuk, 

nemcsak a mezőgazdaság részére köve-

teljük a védelmet, de megadjuk ezt az 

iparnak is, amennyiben ez a fokozottabb 

védelmet valamely irányban igényelné. 

Ez az őszinteség sehogysem tetszik 

Matlekovicsnak, sőt azt a leghatározot-

tabban el is itéli s ma jdnem, hogy olyan 

szinben tünteti fel, mint a magyar érde-

kek feláldozását az osztrák ipar javára. 

Nagyon jó l tudjuk, hogy a közgazda-

sági faktorok harmóniá ja sohasem ked-

vezett annak az irányzatnak, amelyet 

Matlekovics képvisel, mert bár mennyire 

súlyt helyezünk is a forgalom könnyed-

ségére, emelésére, ennek az elvnek az 

érvényesülését azonban sem a mező-

gazdasági, sem az ipari termelés rovásá-

val nem tartjuk kivonatosnak. 

Ugy az osztrák iparnak, mint a magyar 

mezőgazdaságnak addig, amíg közösség-

ben élünk, természetszerű érdeke az, 

hogy egymás termelését védjék, hogy a 

védelmet egymásnak kölcsönösen bizto-

sítsák. A monarkhia ipari erősödése emeli 

a mezőgazdasági termények fogyasztását, 

még a mezőgazdasági termelés fellendü-

lése és az ezzel kapcsolatosan a gazda 

helyzetének javulása, az ipari fogyasztás 

emelkedésének biztos .alapja. 

Ezek elörebocsájtása után, nem lep 

meg a birálat azon kijelentése, hogy a 

minimál is és maximális, azaz kettős vám-

tételeket tartalmazó vámtarifának s a 

kölcsönösség elvén alapuló' szerződéses 

vámpolit ikának nem hive és annak jövőt 

nem jósol. Mi azonban, akik a legtöbb 

kedvezményes szerződéseknél már egy-

szer erősen megégettük az uj junkat, sok-

kal óvatosabbak vagyunk s a legtöbb 

kedvezményes szerződések bizony sem 

testünknek, sem lelkünknek nem kelle-

nek. Már magában a vámtarifában határo-

zottan megjelölve óhajt juk látni azokat 

a végső határokat, amelyeken tul menn i 

a kormánynak az alkudozásuk alkalmá-

val nem szabad. 

Nem egy játékszert, de a minimális 

vámvédelmet feltétlenül biztosító vám-

tarifát akarunk szerkesztetni. Elismerjük, 

hogy a kettős vámtarifa mellett kereske-

delmi szerződések kötése sokkal nehezebb 

lesz, mint ha a régi módszer szerint az 

alkudozó kormánynak egy általános vám-

tarifa áll rendelkezésre, amelynek tételei-

ből tetszése szerint engedhet annyit, 

amennyit épen a helyzet megkövetel. 

De hogy a recziproczitás elvén alapuló 

szerződéses politika nem ábránd már ma 

sem, hanem komoly valóság, igazolja 

az Egyesült-Államok példája, amely 

ily recziproczitási szerződéseket kötött 

a legtöbb kedvezmény biztosítása nél-

kül Francziaországgal, Spanyolországgal, 

Portugáliával, Argentiniával és legutóbb 

Németországgal. S nem áll az, a mit 

a birálat mond , hogy az Egyesült-

Államok Németországgal szemben elállot-

tak volna a recziproczitás elvétől s az 

előbb emiitett á l lamoknak biztosított vám-

kedvezményeket egyszerűen a legtöbb 

kedvezmény elve alapján biztosították 

volna Németországnak is. Németország 

igen jelentékeny engedményeket tett az 

Egyesült-Államoknak, egyrészt az alma-

paizstetü behurczolása elleni rendelet 

visszavonása, másrészt a husvizsgálati 

törvényjavaslat szigorú rendelkezéseinek 
enyhítése által. S amint egy állam, ugy 

Németország sem élvezi a legtöbb ked-

vezményt az Egyesült-Államokkal szem-

bén s illetve ezen szerződés da-

czára is az Egyesült-Államok ma is 

jogosultak egy más ál lamnak nem ugyan 

a szerződés tárgyát képező termények 

és áruczikkeknél, de azok által nem érin-

tett termények és áruczikkeknél kedvez-

ményeket adni, amelyekre Németország 

újból csak akkor tarthat igényt, ha az 

Egyesült-Államoknak egyenértékű ked-

vezményt biztosit. 

Ha Németország az amerikai rend-

szert elfogadja, akkor ezzel az állásfog-

lalással nekünk is számolnunk kell. A 

helyzet jelentékenyen módosulni fog a 

jelenhez képest, mert a vám alkudozások 

jó formán ál landóan napirenden lesznek, 

amennyiben amint valamely ál lamnak 

sikerül valamely vámengedményt egy 

másiknál kieszközölni, ugy a verseny-

társak ugyancsak törekedni fognak, hogy 

megfelelő rekompenzáczió fejében hasonló 

kedvezményhez jussanak. 

Megfelelő rekompenzáczió fejében. Ez a 

dolog lényege. Mert ha a kedvezmény el-

nyerése reám nézve nem bir fontosság-

gal, akkor nem töröm magam utána, 

vagy megfordítva, ha az általam engedé-

lyezett kedvezmény elnyerése fejében 

egy harmadik állam nem nyújt ja a kellő 

rekompenzácziót, ugy nem vagyok köteles 

azt a legtöbb kedvezmény elve alapján, 

mint eddig — minden rekompenzáczió 

nélkül engedélyezni. 

Németországnak számolnia kell azzal, 

hogy mint nemzeti á l lamnak alapját a 

mezőgazdaság képezi. Amíg az emberiség 

nemzetek szerint elkülönödik, addig a 

mezőgazdaság érdekeit olymódon, mint 

az Angliába történt, elhanyagolni nem 

lehet. S nem mi vagyunk az első jósok, 

akik azt jövendölik, hogy Anglia bukásá-

nak inditó oka a mezőgazdaság elhanya-

golása lesz. 

Mert hiába gyűjti halomra Albion a 

világ összes aranyát, két rossz világ-

termés, vagy egy nagyobb nemzetközi 

konfliktus folytán beálló gabonahiány 

könnyen megdöntheti e világhatalmat. 

A mezőgazdaság fokozottabb védel-

mének a szükségességével le kell szá-

moln ia mindenkinek. A nemzetközi állat-

forgalom már is minimális. Az irányzat 

az, hogy a kenyér-gabonanemüek for-

galma is korlátoztassék a legszüksége-

sebbre. Ez az irányzat kapcsolatos a 

nemzeti eszme ujabb életrekelésével, a 

melynek önkénytelen folyománya az el-

zárkozási törekvés, vagy helyesebben 

szólva, a védekezés a külföld oly versenyé-

vel szemben, amely a nemzet életerejét 

veszélyezteti. 

Nem uj, nem ismeretlen törekvés az, 

amely a termelés védelmének szükséges-

ségében megnyilatkozik. A nemzeti érzés 

erösebb fellendülésének természetes fo-

lyománya, amely érzést a költő oly szé-

pen és annyi igazsággal fejez k i : „Itt 
élned és halnod kell!11 

A kozmopolit izmus hazája széles e 

világ, a mi törekvéseinknek egy ország-

határ szab korlátokat. 

Mi azt hiszszük, hogy e szük hatá-

ron belől jogunk van az élethez s meg 

is tudnak élni. Igyekszünk tehát ugy in-

tézni dolgainkat, hogy e nekünk jutott 

földdarabon találjuk meg boldogulásunk 

alapjait. R. Gy. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezey Gyula. 

Rozsvetéseink bajai. 
Egyszerre 3 beteg rozsvetés is jutott a 

Köztelek utján kezeimhez, mégpedig az ország 
különböző részeiből. 
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Az egyik küldeményhez Cs. J. Zala-
megyéből a következőket irja: „A rozsot 
szeptember közepén vetettem, szépen kelt, 
szépen bokrosodott s azután október végén 
elkezdett sárgulni, a mintegy 12 holdnyi vetés 
helyenként már teljesen lesárgult; talán a 
rozsda a baj oka?" 

A második küldeményt M. küldte Sopron-
megyéből & következő sorokkal: „Szeptember 
17-én vetettem rozsomat, a melyben ugy két 
hét óta egyes tövek egészen kiszáradnak; a 
talaj homokos, alul kavicsos, főleg ott vész a 
vetés a hol a gép után henger járt." 

A 3 ik küldemény Pest vármegyéből való, 
K. E. küldte, s azt irja, hogy korai, körül-
belül 150 holdnyi rozsvetésóben sok a beteg, 
sárguló rozs. A bajt a hesszeni légynek tulaj-
donítaná, mint mondja, de addig nem talált 
csak egy-két lenmagalaku bábtokot. 

Mind a három rozsvetést a rozsda támadta 
meg, az első és a 3-ik helyen emiitett vetésen 
sürün lepik be a még részben zöld leveleket 
a Puccinia Bubigo vera nevü rozsdagomba 
vörösbarna foltjai: a gomba nyári (uredo) 
spóráinak csomói. A 2-ik helyen emiitett rozs-
vetés törpén elszáradt, itt a rozsda csakhogy 
éppen kimutatható. 

Hogy az idei rozsvetést a rozsda lepte 
be, erre nem a most tárgyalt vetések nyújt-
ják az első példákat. Már a Köztelek novem-
ber hó 24 iki számában, a 485. számú (.Rozs-
dás rozsvetés" czimü) feleletben az Ilonkáról 
(Győrmegyéből) származó rozsvetés betegségé-
nek okául a rozsdát jelölöm meg. Továbbá a 
Köztelek deczember hó 5 i számában az 500-ik 
kérdésre adott („Pusztuló rozsvetés" czimü) 
feleletemben megemlitem, hogy az a beteg 
rozsvetés, melyet T. Gy. (Komárommegyéből) 
küldött be, szintén erősen rozsdás volt. 

Ha ezekhez hozzáteszem, hogy a rozs 
vetések Magyar-Óv ár környékén is nagyon 
rozsdásak, ugy azt hiszem, az előadottakból 
kiviláglik, hogy a rozsda az idén a rozsveté-
seknek igen elterjedt, — talán országos baja.. 

Okozója e bejnak, amint már emiitettem, 
a Puccinia Bubigo vera nevü rozsdagomba. 

Erről a gombáról (mely Eriksson Puccinia 
dispersa nevü gombájának felel meg), már 
régóta tudjuk, hogy nem futja mindig be a 
gabonarozsdák ismeretes fejlődésmenetét. 

A gabona egy másik rozsdafajáról, a 
sávos gabonarozsdáról, vagy mint gazdáink e 
rozsdát leginkább emlegetik, a feketerozsdáról 
ismeretes, hogy ez a gomba (latin neve : 
Puccinia graminis) a nyár végén a gabona 
szalmáján élénk sötétbarna szinü, hosszúkás, 
porzó, sávokat alkot. E sávok a Puccinia gra-
minis téli spóráiból vannak alkotva. A téli 
spórák a szalmán áttelelnek s csak tavaszszal 
indulnak fejlődésnek. A téli spórák tavaszi 
csírázásánál apró kis testek az u. n. sporidiu-
mok keletkeznek, amelyek nem teszik tavasz-
szal mindjárt a gabonát rozsdásá, hanem 
előbb a sóska borbolyát (Berberis vulgaris-t) ; 
ha ez megrozsdásodott, akkor róla a 
rozsda átragadhat a gabonára, még pedig 
ugy, hogy a sóska borbolya levelein látható 
rózsdaszinü foltokon a szaporításra szolgáló 
testecskék válnak le, melyek a zöld vetésen 
később kiütnek a rozsdaveres foltok, ezek az 
u. n. nyári v. uredosporák. A leporzott nyári 
spórák most már ujabb és ujabb zöld vetést 
inficziálnak, a melyeken megint csak nyári 
spórák támadnak egészen addig, mig a gabona 
az érés felé nem közeledett. Ilyenkor áz érés 
idején, a nyári spórák által inficziált növények 
már nem nyári spórákat, hanem sötétbarna 
sávok képébea téli vagy telento spórákat fej-
lesztenek, amelyek a telet átnyugodják. 

Ezek szerint a fekete rozsda (Puccinia 
graminis) téli spórái a sóska borbolyát teszik 
rozsdássá, a sóska borbolya pedig a zöld 
vetést, a melyen tavasztól a nyár elej íig mindig 
csak nyári, vagy uredo spórák keletkeznek s 

végre, mint a nyári spórák ivadékai, az érő 
gabona szalmáján a sötészinü téli vagy telento 
spórák tűnnek fel. 

A rozsokat most belepő rozsdának, a 
Puccinia Bubigo verá-iíak már nincsen ilyen 
szabályos életfolyása. 

A mint a fekete rozsdának van még 
második gazdája, a sóska borbolya, ugy van a 
Puccinia Bubigo verá nak is második gazdája, 
még pedig több is. Az úgynevezett Érdesleve-
lüek családjának több faja, különösen az orvosi 
atraczél (Anchusa officinalis) ilyen második 
gazda, mely tanyát ad, hogy a Puccinia Bubigo 
vera téli spóráinak ivadéka rajta kifejlődjék. 
Ha az megtörtént, megrozsdásodik az orvosi 
atraczél s erről megint megrozsdásodik a vetés. 

Csakhogy ugy látszik, hogy a Puccinia 
Bubigo vera téli spórái a tanyát nem veszik 
mindig igénybe. 

A Puccinia Bubigo vera téli spórái akár-
hányszor nem várják be a telet, hanem kicsi-
ráznak még a nyár végén, vagy őszszel, mire 
azután közvetlenül a fiatal vetést inficziálják. 

Ez az egyik megfejtése í nnak, hogy mi-
ként. lehetséges az, hogy a vetés már őszszel 
is megrozsdásodik. 

De van még egyéb megfejtés is. 
Ez a gomba, melyet foltos gabonarozsdának 

is nevezhetünk, mert spóracsomói nem hosz-
szabb sávokban mutatkoznak — mint a fekete 
rozsdánál — hanem kisebb foltokban, — több 
gyomfüvön, igy főleg a puha rozsnokon (Bro-
mus mollis on) is él, még pedig ugyanolyan 
fejlődési alakokban., mint a gabonán, tehát 
nyári (uredo) és téli (telento spórák alakjában). 

Már most mire az őszi gabona érni kezd, 
amikor tehát már rajta az uredo spórák fejlő-
désének nincs meg az alkalmas talaja: lehet 
még zöldülő gyomfü, a melyen az uredo spórák 
tovább fejlődhetnek. Ezek azután a tarlóra 
hullott s kikelt rozs- vagy búzára telepedhet-
nek, innét később a rendes őszi vetésre. 

Ilyenformán tehát a vörösszinü nyári 
spórák szakadatlanul képződhetnek tavasztól 
őszig, ami mlsodik megfejtése a rozsdás 
zsenge őszi vetésnek. 

De megtörténhetik az is, hogy a foltos 
gabonarozsda teljes fejlődésmenetét betartva 
telepszik rá a fiatal őszi vetésre. Lehetővé 
teszi azt e gombának ama tulajdonsága, hogy 
téli spórái már nyáron, mihelyt teljesen kifej-
lődtek, csírázni is képesek. 

Ilyenkor még sok Erdeslevelü növényt 
látunk zöldülni, s olykor-olykor rajtuk meg-
találhatjuk a vörös rozsdafoltokat is. Ez annak 
a jele, hogy a foltos gabonarozsda a nyáron, 
vagy az ösz elején a gabona szalmáján fejlő-
dött s azután kicsirázott téli spórák utján, 
rozsdássá tette az orvosi atraczélt, vagy más 
ilyenféle növényt, s innét a rozsda a fejlődés 
rendes menetén inficziálta a zöld vetést. 

Volna a rozsdás fiatal őszi vetés jelensé-
gének még egy további megfejtése is. Az, hogy 
a betegség benne van már. a magban s mikor 
ez kicsirázott, ki is üt rajta a rozsda. Sok 
magyar gazda — nem ismervén a rozsda-
gombák fejlődésének ama menetét, amelyet a 
tudomány és az iskola a legújabb időkig taní-
tott — szintén ezt a nézetet vallotta, s azt 
mondta, hiába a rozsda ellen minden küzködés, 
mert benn fészkel a rozsdabetegség már a 
magban, s mi azt, hogy beteg-e a mag vagy 
nem? nem láthatjuk. 

Ujabban Eriksoon a rozsdagombák életét 
tanulmányozó hires svéd tudós, ezt a régi 
hitet felelevenítette s maga is e hit hívei közé 
állva, tudományosan kifejtette. 

Meg is indultak erre európaszerte a kí-
sérletek és tudományos vizsgálatok : azonban 
eddig azok eredménye ellentmond Eriksson 
állításának. De sajnos, ama kutatások, melyek 
a rozsda leküzdésére folynak, még mindig a 
régi gazdák hitének adnak igazat: a rozsda 
ellen nem tehetünk úgyszólván semmit. Eddig e 
tekintetben minden csak a forrás stádiumában 

van és soká lesz, mire a kísérletezés, kutatás, 
tisztára forrva ki, meghozza az áldást. 

Már megtörtént nem egyszer nálunk is, 
hogy az őszi vetést, különösen a rozsot, a 
rozsda miatt még őszszel vagy kora tavaszszal 
ki kellett szántani. 

A gazda most nem tehet egyebet, mint 
várja a jó időt. Ha az idő hidegre vál, a 
rozsda már tovább nem terjed s ha a rozsda 
fejlődésére tavaszszal sem kedvez az idő, a 
gabonának pedig kedvez, ugy az a vetés, a 
mely most csak elgyengült, összeszedheti ma-
gát. Ha az enyhe idő tovább tart, lehet, hogy 
tavaszszal majd itt-ott olyan reménytelen rozs-
vetést lát a gazda, amelybe az ekét kell be-
állítani. 

Elég baj a rozsvetésre már maga a 
rozsda; de van azután benne a rozsdánál még 
tán nagyobb baj is. Van pedig mind abban a 
3 vetésben, mely vizsgálat végett kezembe 
került. 

Az 1-ső és a 3 ik helyen említett rozs-
vetés (a zalamegyei és a pestmegyei) nagyon 
rozsdás volt ugyan, de amint az ember rá-
nézett, csak itt-ott látszott száraznak. De 
mikor azután kezembe véve egy-egy tövet el-
kezdtem leveleit kívülről befelé haladva fej-
tegetni, láttam, hogy a növények szive — 
belső zsenge levelei — tönkre van léve. A 
belső gyenge levelekből csak itt-ott látszott 
egy kis száraz maradék s helyette mindenütt 
barna poriadékot látni. Hogy mi okozta e 
pusztítást, az is kiviláglott mindjárt a növé-
nyek szétfejtésénél. Vagy már a külső levelek 
levélhüvelyének belső tövénél, vagy á növé-
nyek szivénél, rendesen egymás mellett -egy-
két sárgásfehér ugy 3 mm. hosszú, fejetlen, 
lábatlan álczát lehetett találni. A fritlégy 
álczái ezek, ők a gonosztevők, amelyek a 
növények szivét összerágták, tönkre tették. 

A 2-ik helyen emiitett (sopronmegyei) 
küldemény egészen el volt száradva, nem volt 
abban már semmi élet. Szétfejtve a növénye-
ket, ezek belseje úgyszólván üres volt, csak 
némi barna poriadékot s a fritlégy álczáit 
lehetett megtalálni bennök. 

Az álczák mellett elvétve egy-egy, az 
álczánál valamivei kisebb, világosbarna bábra 
is akadtam, s a bábokból kettő a meleg szo-
bában, üvegbura alatt, kifejlődött, parányi kis 
— körülbelül 2 mm. hosszú — sárgalábú 
fekete legyecskékké válva. 

A 3 rozsvetés vizsgálata tehát azt mu-
tatja, hogy a fritlégy még jobban pusztít ben-
nük, mint a rozsda. 

Ha ehhez hozzávesszük a Köztelek de-
czember 5-iki számában tárgyalt komárom-
megyei esetet, amelynél a rozsda mellett szin-
tén a fritlégy pusztított, ugy azt hiszem ki-
mondhatom, hogy rozsvetéseinket e két baj, a 
rozsda és a fritlégy sokfelé fenyegeti, s rész-
ben már tönkre is tette. 

M. a sopronmegyei minta beküldője, azt 
irja, hogy homokos, alul kavicsos talaján 
ott pusztul a rozs legjobban, ahol a ve-
tésre hengert járatott. Ez a jelenség abból 
fejthető meg, hogy ez a szárazságra hajló talaj 
a hengerezés következtében még jobban ki-
száradt s e miatt a vetés (az őszi szárazság 
idején) csak gyengén fejlődhetett s ezért a 
légyálezák a legkönnyebben bírtak vele 
elbánni. 

Mielőtt e rozsvetések sorsáról s a teen-
dőkről elmélkedném, megemlitem, hogy az e 
czikkemben eddig megbeszélt rozsvetéseken 
kivül Somogymegyéből is kaptam beteg rozs-
vetést, melyet, ha nem irták volna hozzá, 
hogy rozsvetés, — nem szégyenlem bevallani 

— bizony meg nem ismertem volna. Két tő 
alul akkorára volt megdagadva, mint a minő 
nagyságban a poréhagyma kerül a tálra a hus 
mellé körítésnek. 

A tövek levelei jóval szélesebbek voltak 
az árparetés leveleinél, némelyik levél ugy 

I nézett ki mint a fiatal kukoricza első levelei. 
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Ezek a rozsok szép zöld szinüek voltak 
szétszedve őket bennük néhány fritlégy-Álczát 
s két klóropszlégy-túcz&l találtam. Ez utóbbiak 
jóval nagyobbak (hosszabbak és vastagabbak) 
a fritlégy álezáinál, fehérszinüek s a meg-
vastagodott tő közepén, annak hosszában fog 
laltak helyet. 

A kióropszlégyröl régen ismeretes, hogy 
álczája a fiatal vetést megdagasztja, de már 
őszszel ilyen feltűnő daganat nem szokott ész-
leltetni — legalább erről nem hallottam és 
nem olvastam — ; az olyan rozsvetésnek, a 
melyet a klóropszlégy megtámadott, a levelei 
is elszélesednek, de hogy az elszélesedés ilyen-
kor ilyen nagymérvű legyen, nem hittem volna. 

Megjegyzem még, hogy a vetés töve a 
fritléqy pusztításánál is rendesen megdagad 
egy kissé, de ez elenyésző dolog a klóropsz-
légy okozta leirt daganathoz képest, ahol a 
legalsó levelek fehérszínű, rendes állapotban 
hártyás levelei tisztességesen meghusosodtak. 

A fritlégy kártételei, ha az időjárás to-
vábbra is ilyen enyhe marad, még tovább is 
fokozódhatnak, ellenben, ha hideg idők állanak 
be, az őszi rozs már nem fog nagyon szen-
vedni. Vagy még most őszszel vagy kora ta-
vaszszal az álczák bábokká lesznek s a báb 
már nem tesz kárt, s ha belőle jövő tavaszszal 
a légy kibujt, ennek ivadéka már nem az őszié 
ket, hanem a tavasziakat bántja. 

Az a kérdés már most, hogy mi itt a 
teendő ? Minden beküldő azt irja, hogy beteg 
rozsa Tcorai vetésű. 

Ennek daczára, én nem teszek szemre-
hányást a korai vetésért, mert tudom, hogy a 
legtöbb hazai gazdaságunkban azt a tanácsot, 
hogy a gabonákat pusztító legyek kártételeitől 
a kései vetéssel védekezzenek : nem követhetik. 

Nem követhetik nagyon is bizonytalan, 
szélsőséges időjárásunk miatt, s azért, mert 
legtöbb hazai gazdaságunkban nincs annyi iga-
erő, hogy az őszi vetést rövid időre lehessen 
összeszorítani. 

Különösen a rozs korai vetése miatt nem 
tehetek szemrehányást, mert régi tapasztalat 
már, hogy a rozs rendesen csak akkor ad kielé-
gítő termést, ha már őszszel megbokrosodik, a 
mi pedig a legtöbbször csak a korai vetésnél 
áll be. 

Én általánosan a kései vetést csak igazi 
szükségben, mint elkerülhetetlen rosszat, akkor 
ajánlanám, ha valamely évben és országrész-
ben, vagy nagyobb vidéken, a legyek kártétele 
csapás számba ment, s a mikor tehát félni 
lehet attól, hogy a csapás megismétlődik. Ilyen-
kor kivételesen bele kell nyugodnia a gazdának 
abba, hogy inkább gyenge vetést várjon, mint 
annak megsemmisülésétől kelljen rettegnie. 
Vagy bele kell nyugodnia abba, hogy a vetés 
halogatásával az őszire szánt földjeinek egy-
része őszszel bevetetlen marad. 

Szemrehányást tehát nem teszek — 
meggyőződésem ellen kellene ezt tennem — 
hanem ehelyett egy régi megrögzött hibától 
óvom gazdáinkat, amely hibát kikerülhet min-
den gazda. 

Lehet, hogy sok olyan darab rozsvetés 
van, amelyet a fritlégy annyira megrágott, 
hogy ez már most is ekevasat érdemelne. 
Lehet, hogy sok helyen csak tavaszszal tűn-
nek fel olyan siralmas vetések, amelyeket ki 
kell szántani. 

Ha erre, a kiszárításra kerül a dolog, 
óvakodjék a gazda a kiszántott ősziek helyébe 
tavasziakat vetni, mert ezzel a tavaszi vetést 
úgyszólván kés alá viszi. 

A tavaszszal a rozsban kibujt legyek 
petéiket a tavaszi vetésekre rakják s a belőlük 
kikelt álczák a zsenge tavaszi vetéseket, a 
légy nyári ivadéka pedig a már virágzó ta-
vaszi vetéseket pusztítja. Éppen ezért a gazdák 
a legnagyobb hibába esnek — pedig rendesen 
ezt teszik — mikor a legyek pusztításai miatt 
az őszi vetések kiszántott részeit-tavasziakkal 
vetik be. 

Síit a. fentebb emiitett ok miatt, ha. a 

tavaszi vetésre kerülő rendes táblák az infi-
cziált őszi vetések mellett volnának, ezek is 
veszélyeztetve vannak, miért is tanácsos a ha-
tárra valami mást vetni. 

Felemlítem még, hogy amint a legyek 
elleni védelemben az ősziek lehető kései ve-
tését ajánlják, ugyancsak e czélból a tapasz-
talatok szerint a tavasziaknak mennél koraibb 
vetése ajánlatos. 

Végül magától értetődik, hogy a kipusz-
tult őszit lehetőleg kora tavasszal kell mélyen 
alászántani, nehogy a legyek belőlük kirepül-
hessenek. 

Mire e czikkemet bevégeztem, ujabb 
beteg rozsvetés érkezett hozzám. 8. Gy. küldte 
be (a lakóhely megjelölése nélkül) a következő 
sorokkal: „A tábla melyen beteg rozsom áll, 
tavaly kapott istálótrág'j át s igen jó búzát 
termett; most rozszsal szeptember közepén 
vetettem be. A rozs szépen ki is kelt, de 3 —4 
hét óta kisebb-nagyobb száraz foltok észlelhe-
tők rajta, a hol a rozs egészen elsárgul." 

Tehát ez is korai vetés s hozzá a rozs 
tavalyi búzára következett, ami szintén baj, 
mert a gabonafélék parazitáinak elszaporodá-
sára legkedvezőbb az, ha a gabona gabona 
után, különösen, ha őszi őszi után termesztetik. 

8. Gy. vetése nagyon rozsdás és szintén 
a foltos yabonarozsda (a Puccinia Bubigo 
vera) az a rozsdafaj, mely a rozsot belepte. 

Mikor a rozsdagomba faját megállapí-
tandó a növényeket górcső segélyével vizsgál-
gattam, a pirosas nyári spórák között, megint 
találtam elszórva néhány fejlődésben levő vagy 
már rendes alkatú téli (azaz teleuto) spórákat. 
Hogy ezen, tudtommal még meg nem figyelt 
észleletnek a rozsda terjesztésére van-e valami 
jelentősége ? erre azáltal ki nem terjeszkedem, 
csak felhívom itt e tényre hazai kutatóink 
figyelmét. 

A szóbanforgó rozsnövények csaknem 
egészen el voltak száradva. Egy-egy tőnek 4—5 
gyenge hajtása volt, s mikor ezeket bonczol-
gattam, csakúgy peregtek ki belőlük a sárgás 
fritlégy-á.lczák, egy hajtásból rendesen 2—3 is. 
Belül a légykukaczokon kivül itt is a száraz 
porladék s a gyenge leveleknek némi maradéka 
látható. Mezey Gyula. 

GAZDASAGI VEGYTAN. 
Rovatvezető : Dr. Liebermann Leo. 

Néhány szó a tej sűrűségmérők-
ről és azok használatáról, külö-

nös tekintettel a bivalytejre. 
(Egyúttal félelet hasonirányu kérdezősködésre.) 

Ujabban a gazdaközönség részéről mind-
gyakrabban felmerül az a kérdés, hogy milyen 
módon kell a tejsürüségmérőket (tejmérőket) a 
bivalytej vizsgálatánál alkalmazni, illetőleg mi-
lyen tej mérőket kellene itt használni, tekintet-
tel ar-a, hogy a közönséges tejmérők a bivaly-
tej fokozásánál gyakran hasznavehetetlenek, 
mert nem is mutatják már azon fokokat, me-
lyek ilyen tejféléknél előfordulhatnak. Szolgál-
janak tájékoztatásul a következő sorok: 

A használatban levő tejsürüségmé'ők 
(tejmérők, laktodensimeterek), kizárólag a tehén-
tej vizsgálatára készültek, vagyis azon sűrűségi 
fokokat (fajsúlyokat) mutatják, melyek tehén-
tejnél előfordulhatnak. Ha tehát valamely más 
állat tejénél előfordul az, hogy — természete-
sen hamisítatlan állapotban —. sürübb (vagy 
esetleg ritkább is), mint amilyen a tehéntej 
legextrémebb esetekben lehetne, világos, hogy 
az eszközt ilyen tej mérésére már használni 
nem lehet. 

Könnyen be fogjuk látni, hogy a tehéntej 
mérésére készített eszközt a hamisítás gyanú-
jának megállapítására sem hasznilhitjuk más 

állatoktól származó tejféléknél, mert a tejmérő 
adatai csakis azt mutatják, hogy a vizsgálat 
alá kerülő tehéntej fajsúlya mennyire tér el a 
rendes tehéntej átlagos fajsulyá'ól. 

Tehéntejjel végzett gyakorlati kísérletek-
ből következtetjük már most ezen fajsulyból 
azt, hogy a tej vízzel lett-e hígítva, lefölözte-
tette stb. és körülbelül milyen mértékben, 
mert szón kísérletek kimutatták pl. azt, hogy 
10—20—30 százalék vízzel kevert rendes át-
lagos tehéntej fajsúlya hány fokkal változik, 
vagyis, hogy térfogatának, pl. 1 literének 
súlya, mennyivel lesz kevesebb. Ha tehát vala-
mely tejmérőn azt látjuk felírva, hogy ilyen 
vagy amolyan fokig való besülyedés esetJn, 
a kérdéses tej 10—20 stb. százalék vízzel 
volt keverve, ez csakis a tehéntejre vonatko-
zik s még ennél sem biztos, mert több körül-
mény csökkentheti a tej faj súlyát a nélkül, 
hogy vízzel való hamisítás történt volna. 

Az előadottak után világos, hogy: 
1-ször, valamely tej fajsulyából csak 

akkor következtethetünk annak hamisítatlan, 
vagy hamisított voltára, ha igen számos vizs-
gálat kimutatta, hogy az illető hamisítatlan 
tejféleség fajsúlya rendes körülmények között 
milyen határok között szokott ingadozni; 

2-szor, hogy különböző állatfajok tejeire 
különböző laktodensimétereket (tejmérőket) kel-
lene szerkeszteni, ha ezen eszközöktől azt 
kívánjuk, hogy mindjárt megmutassák, hogy a 
kérdéses tej körülbelül hány százalék vízzel 
lett higitva, vagy, ha lefölözött tejről van szó, 
megfelel e fajsúlya azon állatfajok rendes le-
fölözött tejének, vagy végre, ha azt kivá juk, 
hogy azon fokok legyenek rajta, melyek az 
illető tejeknél előfordulnak. 

Áttérve, a bennünket közelebb érdeklő 
bivalytejre, ki kell jelentenünk, hogy jóllehet 
rendelkezünk bivalytej-analizisekkel, ezeknek 
száma aránylag oly csekély, hogy távolról sem 
elegendők normális határszámok megállapítására, 
ugy hogy ezidöszerint lehetetlenség volná egy 
bivalytej mérésére, vagyis helyesebben meg-
ítélésére használható tejsürüségmérő szer-
kesztése. 

A földmivelésügyi miniszter részéről azon-
ban tudomásunk szerint intézkedések tétettek 
aziránt, hogy ezen hiány, mely különben csak 
ujabban és csakis nálunk Magyarországban 
vált érezhetővé, pótoltassék. 

Végre álljon még itt néhány szó az u. n. 
Bischoff-íéle tejkémlőről (Berliner Marktpolizei-
Milchprober nach d. Bischoff), mely eszközt 
egyik-másik gazda használni kiván. 

Ezen eszköz a rendes tejmérőktől főleg 
abban tér el, hogy nyúlványára nem a tej 
fajsulyát jelző számok vannak felirva, hanem 
önkényesen választott fokok. Igy pl. egy tej, 
melynek fajsúlya 1,030 (ami azt jelenti, hogy 
egy liter belőle a szabályos 15 C. foknyi hő-
mérséknél 1,030 grammot ryom), a Bischoff-
féle eszközön 15 fokot mutat. A számok 
(fokok) 7-től 20-ig mennek és minden fok fél 
fokokra van osztva. Ezen fokokat át kell szá-
mítani, ha megakarjuk tudni, hogy a tejnek 
milyen a fajsúlya, a' mi nálunk szükséges, 
azért, mert a mezőgazdasági termények stb. 
közforgalmáról szóló törvényhez kiadott mi-
niszteri rendelet a tejre nézve a fajsúly határo-
zásokat tartalmazza. 

Ezen átszámítás a következő táblázat 
segítségével történhetik : 

Bischoff-féle fokok Fajsúlyúk 

7 1,014 
7lh 1,015 
8 1,016 
8V2 1,017 
9 1,018 
97s 1,019 

10 1,020 
IOV2 1 021 
11 1,022 
IIV2 1,023 



98 SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM KÖZTELEK, 1900. DECZ EMBER HO 12. 1867 

Bischoff-féle fokok Fajsúlyúk 

12 1,024 

12V2 , 1,025 
13 1.0^6 

13l/í 1,027 

14 1,028 
14Vss 1,029 
15 1,030 

15Va 1,031 
16 1,032 

I6V2 1 033 
17 1,034 

17l/s 1,035 
18 1 036 
I8V2 1,037 

19 1,038 

19Vs 1.039 
30 1,040 

Az eszköz mint más hasonlók és egy be-
forrasztott hőmérővel van ellátva és a változó 
vizsgálati hőmérsékek folytán szükséges korrek-
túrákat — teljes és lefölözött tejre — mu-
tatja. A korrekturát ugy végezzük, hojy meg-
nézzük, hogy a szabályos 15 C. fokon felül, 
vagy alul áll-e a higanyfonal és a hőmérsé 
ket mutató sleála melleit hvö skálák melyik 
fokával esik ez össze. Ha 15 fokot meghaladja 
a hőmérsék, akkor az illető számot az eszköz 
nyúlványán leolvasott fokhoz hozzá kell adni, 
ellenkező esetben ezt belőle le kell vonni, fel-
téve p. o. hogy teljes tejet vizsgálunk és az 
eszköz 16 fokot mutat, a hőmérő pedig 24V2 el, 
akkor azt látjuk, hogy a higanyfonál vége a 
jobbra eső sárga skálán 1^4-et mutat. Ezt 
hozzá kell adni a 16 fokhoz, miáltal 17V4 

fokot kapunk. Ha ellenkezőleg a hőmérő 10 
fokot mutatott volna, a sárga skála 1h et olvas-
nánk le, melyet le kell vonni a 16 fokból, 
ugy hogy 151/2-3t kapnánk, ami a fenti táb-
lázat szerint 1,031 fajsulynak felelne meg. 

Nem hiszszük, hogy ezen eszköznek valami 
különös előnye volna mások felett. Azt, hogy 
önkényesen választott fokok használtatnak, 
nem pedig a fajsulyokat jelző számok, egyene-
sen hátránynak tartjuk. 

Liebermann Leó. 

VEGYESEK . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Az OMGE. közleményei .. 1859 
Vámpolitikai kérdések 1861 

Tárcza. 
Amerikai levél ... 1860 

fí&zdasági növénytan. 
Rozsvetéseink bajai — ... : 1864 

Gazdasági vegytan. 
Néhány szó a tejsürüségmérőkről és azok hasz-

nálatáról, különö3 tekintettel a bivalytejre. 1866 
Vegyesek. ... ... 1867 
Kereskedelem, tőzsde ... 1868 
Szerkesutől Szenetek. 1869 

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. 

tskinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napon 
kivételével: 

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

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a 
Bsi-uton : a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor-
sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmező-
ül Magyar Gazdaszöve'ség közgyűlése. 

A Gazdaszövetségnek f. hó 17 én tartandó köz-
gyüése illetőleg az azzal kapcsolatos felolva-
sások iránt a legnagyobb érdeklődés mutatkozik 
a gazdaközönség körében. Értesülésünk szerint 
a közgyűlésen megjelenők részére kedvezményes 
vasúti utazást biztosított a kereskedelemügyi 
miniszter. A gazdaszövetség czélja felolvasá-
sokkal az, hogy a magyar gazdák minél töme-
gesebb megjelenésével biztosítsa a kereskedelmi 
éá vámszerződések megújítása érdekében foly-
tatott tárgyalásoknál azt az erkölcsi súlyt, 
mely szükséges ahhoz, hogy a megújítandó 
szerződésekben a mezőgazdaság érdekei minden 
tekintetben megóvassanak. A magyar borterme-
lésre annyira káros olasz borimport s a román 
szölőcsempészetnek ép ugy gátat akar vein1 a 
gazdaközvélemény, mint a hogy állattenyésztési 
érdekeinket a külföld, különösen pedig Ausztriá-
val szemben megakarja védeni. Föltétlenül 
szükséges, hogy ezekben a dolgokban a magyar 
gazdák álláspontja egyöntetű legyen annyival 
is inkább, mert csak ugy bizhatnak abban, 
hogy a földmivelésügyi miniszter a tárgyalások-
nál a magyar mezőgazdaság jogait megcsor-
bitani nem fogja engedni, ha oldala mellett 
látja ezekben a kérdésekben a tömörült magyar 
gazdákat. 

Amerikai gazdasági szaktudósitónk. 
Paiícert Alajostól, kit a földmivelésügyi minisz-
ter az észak-amerikai Egyesült-Államokba kül-
dött ki szaktudósitónak, lapunk mai tárcza-
rovatában egy levelét közöljük, melyből lát-
ható, hogy szaktudósilónk komolyan fogván 
föladatát, előbb magát alaposan tájékoztatja 
az ottani viszonyokról. Még jobban igazolja 
ezt azon utazás rövid felsorolása, amelyet 
Paikert eddig megtett s amelyet az alábbiak-
ben közlünk: 

A nyáron Massachusetts államban, hol az 
amhersti mezőgazd. tanintézetet és több far-
mot tekintett meg, különösen a hagyma és 
dohány, dairy és poultry farmokat (tej- és 
baromfiagazdaságok). Megnézte a bostoni föld-
miv. minisztériumot, megismerkedve az ottani 
földmiv. miniszterrel. Onnan Kanadába uta-
zott, ahol Ottowában a kanadai kormánynál 
bemutatkozott és megtekintette a központi 
kísérleti állomást. Onnan vissza Montreálban, 
honnan konzulátusunk titkárjával Torontoba 
utazván, bemutatkozott az ontariói tartomány-
kormánynál. Onnan vasúton North Bayfort 
Villiam, Port-Arthuron keresztül Winnipegbe. 
Bemutatkozás a manitobai tartománykormány-
nál. Megtekintése a dél-manitobai menonita 
farmoknak: Gretna, Rosenfeld, Weidenfeld 
stb. Farahó magyar hazánkfiával Brandonba, 
Experiment farm (kísérleti állomás) onnan ko-

csival Minnedosába és Huns-Valleyba (magyar 
telep). Onnan vasúton Yórktonba, kocsival 
Otthonba, (magyar telep). Ott két napig farm-
ról-farmra részint gyalog, részint kocsin. 
Praerien keresztül két nap:g kocsizott sza-
kadó erőben Esterházára, Kaposvárra, (magyar 
telepek), White woodra s Reginába, a North-
West terrictoriek (Attabasca Assinoboia, Tas-
kathawan és Alberta) fővárosába, bemutatko-
zás az ottani kormánynál. Onnan Zichy falvára 
(magyar telep, torontáli svábok) ős vasúton 
Calcariba, Edmontonba. Vissza Galgaryn át 
Bauffba, (a Rocky Monntanis Tátra-Füredje), 
onnan a legvadregényesebb havasi tájékokon 
keresztül Vancomerbe, (Csendes-Oczeán) gőz-
hajón Viktóriába, Vancouvér szigetén bemu-
tatkozás ez ottani kormánynál és megtekin-
tése a hires Palmer-féle gyümölcstelepnek. 
Gőzhajóval Seattleba (fapiaczok), vissza Van-
couverbe, Aggasizbe, (Experiment farm és 
komlótelepek), onnan Calgaryba, gazdasági ki-
állilás, malom és elevátor) s végül egyfolytá-
ban Montrealba, honnan vissza Ottawába, 
(gazd. kiállítás), Monlreálból direkte Washing-
tonba. Az eddigi utazás kb. 14,000 km. 

A bécsi mészárosok bojkottjának ellen-
súlyozása. A bécsi mészárosok ismeretes moz-
galma, melylyel az ottani állatvásárt „bojkottálni* 
vagyis az oda felhajtott állatok vásárlását mel-
lőzni akarják, hogy egyes követeléseik teljesí-
tését az illetékes hatóságoktól ily módon 
kierőszakolják; amennyiben ez a mozgalom a 
következő vásári napokon netán ismétlődnék, 
azokra a magyarországi birtokosokra és keres-
kedőkre nézve is — legalább időlegesen — 
hátrányos következményekkel járhat, kik eladó 
állataikkal az említett vásárt felkeresik, s kik 
oly körülmények közt esetleg arra lehetnek 
kényszerítve, hogy a felhajtott állatokat a 
következő vásárig is kénytelenek lesznek ott 
tartani. A fóldmiv. miniszter abból a czélból, 
hogy az érdekelteket ezen körülmény bekövet-
kezhetőségére eleve figyelmeztesse és arra 
vonatkozó véleményüket meghallgassa, az ezen 
érdekek képviseletére hivatott több gazdát, 
hizlalót és állatkereskedőt ma délután egy 
saját elnöklése alatt megtartott szűkebb körű 
tanácskozásra hivta össze. Ez alkalommal a 
kérdés fölött kifejlett beható eszmecsere után 
az érdekeltek oda nyilatkoztak, hogy maga az 
a körülmény, hogy ez a kérdés a mai érte-
kezleten megbeszélés tárgyává tétetett, vélemé-
nyük szerint elégséges arra, hogy ez gazdáin-

és hizlalóinkat a kilátásba helyezett boj-
kottal szemben a szükséges óvatosságra figyel-
meztesse. Egyelőre tehát ennél messzebb menő 
intézkedés tételét ma még időelőtti dolognak 
tartanák és csupán ezt az óhajtásukat fejezték 
ki, hogy a mennyiben ezt a dolgok további 
fejlődése netán szükségessé tenné, nekik ujabb 
alkalom adassék a kérdés ismételt beható meg-

Birtokvásárlás telepítési czélokra. A 
földmivelésügyi miniszter a telepítési alap 
pénzkészletével megszerezte dr. Major János 
435 k. hold tetületü bálinczi (Krassó-Szörény 
vármegye) birtokát katasztrális holdankint 200 
korona vételárban abból a czélból, hogy ezen 
birtokot Bálincz községben fekvő mintegy 450 

' f l i l H i A V j lWBt tBtf • • cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 

Mauthner Ódon D l i n A D C Q T r M VII., BottsnbiUer-u. 33. 
D U U n r C O I t l l , VI., Andrássy út 23. sz. 

minták beküldése és az ár közlése mellett a l e g m a g a s a b b n a p i á p 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: 

m m íuczernát, nyulszapukát, lenmagot, napraforgót, 
6 _ láhfipemaaot baltaczimet, fehér kölest, csibehurt stb. 
S f W takarmány répamag vörös kölest, . 

Mi fehe" rhe , 'e4> tavaszi bükkönyt, kendermagot 
b iborherét , mustármagot, gomborkát, g U M l I P L 
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k. hold terjedelmű kincstári birtokokkal együtt 
a már 1893 ban alapított Bodófalva telepes 
község megnagyobbitására és megerősítésére 
felhasználja. 

Sonkakivitel Romániából Miután a ro-
mániai sertések behozatala Mágyerországba és 
Ausztriába eltiltatott és a sertésárak Romániá-
ban nagyon alacsonyak, a román kormány — 
kvajovai konzulátusunk novemberi jelentése 
szerint — a sonka és füstölthus kivitelét igyek-
szik fokozni, nevezetesen Belgiumba és Hol-
landiába. Egy hollandiai szakember evégből 
bejárja Románia sertéstenyésztő vidékeit és 
Turn-Severinben már szervezte is a kivitelt, 
ugy hogy onnét már vagy 3C00 kg. sonkát és 
füstölthust szállítottak a nevezett orszagokba, 
ahol állítólag kedvezően nyilatkoztak az áru 
minőségéről. Baromfival is tettek kiviteli kí-
sérletekei;, de még eddig nern értek el emlí-
tésre méltó eredményt. 

Gazdasági téli tanfolyamok. A földmi-
velésügyi miniszter támogatásával, Muraköz- és 
környékebeli kisgazdák oktatására gazdasági és 
háziipari tanfolyamok tartatnak. A Csáktornyán 
rendezett tanfolyam első kurzusa november 
hó 26-án nyilt meg. A tanfolyam 6 hétig tart, 
melyre 20 kisgazda vétetett fel. Ugyanily 
gazdasági tanfolyam tartatik Perlakon is, amely 
november 28-án nyilt meg, s melyre 40 perlaki 
ifjú iratkozott be. Mindkét tanfolyamon a 
gazdasági elméleti oktatáson kivül a kosár-
fonás és seprölcötés mesterségét tanulják a 
beiratkozottak. 

A Komáromvármegyei gazdasági egye-
sület egyetértőleg a szövetkezeti szakosztály, 
lyal, a tejgazdaságok emelése érdekében s 
ezzel kapcsolatban a szarvasmarha fejlesztése 
czéljából, az országos tejgazdasági m. kir. 
felügyelőt falkérte, hogy a vajkiviteli vállalat 
minél sürgősebb létesitését vidéki központok-
ban tartandó szakértekezletekkel, tanulságos 
előadásokkal siettesse, hogy a tél folyamán a 
megkívántatandó falusi tejszövetkezetek kellő 
számban megalakittassanak. A három első ér-
tekezlet e hó 5., 6. és 7-ik napjain folyt le, a 
többi a követkesö sorrendben tartatik meg: 
Nemes-Ócsán e hó 8-án, Tatában e hó 9 én, 
Héreghen e hó 10-én, Nagy-Igmándon e hó 11-én, 
Kömlődön e hó 12-én. Az egyesület kéri a 
földbirtokos, bérlő, a lelkész és tanitó urakat, 
egyáltatában a nép érdekeit szivén viselő 
minden emberbarátot és különösen a községi 
elöljárókat, hogy a közhasznú vállalat minél 
gyorsabb életbeléptetése czéljából, a gyűlések 
nagyobbszámu látogatását személyes jó példá-
jukkal előmozdítani igyekezzenek s az egye-
sületi értesítő erre vonatkozó leírásának ismer-
tetésével a közérdeklődést felkelteni szíves-
kedjenek. Az értekezletek a kitűzött időben 
mindenhol délelőtt 10 órakor az elöljáróság 
által kijelölt alkalmas fűtött helységben fog-
nak megtartatni. 

Dió. Foksáni alkonzulátusunk jelentése 
szerint az utolsó öt évben évenként átlag 200 
vasúti kocsirakomány dió vitetett ki Romániá-
ból. A nagyobb külföldi kereslet folytán a dió 
ára emelkedett. F. évi október hóban Fok-
sanból 68 drb szárított marhabőr, 90 drbjuh-
bőr és 3000 kg. gyapjú szállíttatott Magyar-
országba. 

Hajózás beszüntetése. A Magyar Folyam-
és Tengerhajózási Részvénytársaság közhírré 
teszi, hogy a vukovár-ujvidéki járatok amennyi-
ben azt az időjárás előbb nem követelné, nem 
a f. é. deczember hó 10 én esedékes felfelé 
menettel, hanem a következő módon fognak 
megszüntetni: Utolsó felfelé menet Ujvidékről-
Vukovárra deczember hó 9 én; Utolsó lefelé 
menet pedig Vukovárról-Ujvidékre deczember 
hó lo-én lesz. 

N Y I L T T É R . * ) 

A husértékesités szervezése 
Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. 

miniszter megbízásából: Ausztria, Német-

ország és Dániában tett tanulmányútja alapján 

IRTA 

Jeszenszky Pál 
az O. M. G. E. titkára. 

Á r a : 2 k o r o n a . 

Megrendelhető 

az O. M . G . E . t i t k á r i h i v a t a l á b a n . 

H ő s t j e i e n f serceg 

RuMnek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. 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 k o r o n a 5 0 fillér. = — 

Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 

ö íj d a p e i i , 

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1900. deczember 7. 

Az időjárás e hét folyamán nagyobbára borús 
és nedves volt; x a hőmérséklet is csökkent és csak 
közönként napközben emelkedett. Köd és gyenge éjjeli 
fagy sem volt ritka. A vetések állása egyébként a leg-
utóbb kimutatott hivatalos jelentés szerint is majd 
mindenütt kielégítő és az egerek és rovarok által oko-
zott károk nem nagyobbak mint átlagosan más évek-
ben ez időlájt. A vízállás alig tüntet fel változást. 

A külföldi piaczokon az üzleti helyzet nagyjában 
keveset változott. Ugy látszik azonban, hogy az 
alaphangulat szilárdabb, ami főleg a fogyasztás eddigi 
tartózkodására és igy a várt jobb beszedési hajlamra 
vezethető vissza. Az argentiniai hírek utóbbi időben 
kevésbbé bizalomteljesek. Az aratást nem egészen 
kedvező időjárás mellett kezdették meg, a minőség 
sem felel meg és gyengébb, a tavalyinál, uj áruban a 
kinálat tetemesen gyengébb mint azt várták. Mind-
azonáltal més a további pozitivebb hirek lesznek be-
várandók. Az északamerikai Unió piaczai szilárdak 
voltak és az árak 5 e.-ig voltak magasabbak habár 
látható készletek a Bradstreets jelentése szerint ismét 
gyarapodnak és e héten 1.527,000 bushellel magasabbak. 
A hét végével egyébként hirtelen visszaesés állott be. 
Angliában az árak tengeri kivételével mérsékelt for-
galom mellett inkább tartottak voltak. A franczia 
piaczokon az árirányzat a franczia szenátus albizott-
ságának határozata folytán, mely szerint a „bons 
d'importation" javaslatát elfogadta, szilárd volt és az 
árak emelkedtek. A javaslat, illetve határozat értelmé-
ben ugyanis — mely még a szenátus hozzájárulását 
igényli — bármilyen élelmi czikk bevitelénél az im-

*) Az e rovat alatt közöltekért i uarkesztőzéjr 
fiüelösaéget nem válla). 

portáló a fizetett vámtól egy adás-vevés tárgyát képez-
hető vámnyugtát kap, mely elismervény összegének 
erejéig az elismervény — bon •— tulajdonosa expor-
tálhat lisztet a Vh frankos vám visszatérítése mellett. 
A hét végével egyébként itt is csendesebbre fordult a 
hangulat. A többi kontinentális piaczokon meg nehéz-
kesek az eladási viszonyok, az árak azonban tartottak 
maradtak. 

Nálunk végre jobb kereslet mutatkozott, mely 
azonban csak búzára szorítkozott és csupán néhány 
napig tartott. Xabarmányczikkek gyengébb forgalom 
mellett változatlanok maradtak. 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket 
jelenthetjük: 

Buza iránt már a hét elején jobb érdeklődés 
nyilvánult. A kinálat elég bő ugyan, de a tulajdonosok 
azonban nem siettek az eladással; a malmok közül 
ellenben egyesek erős vásárlási hajlamot tanúsítottak 
és magasabb árakat is készségesen adtak meg. Az 
üzlet későbbi folyamán többi malmaink is jobban vet-
tek részt az üzletben, a forgalom nagyobb terjedelmet 
öltött és waggonáru épp ugy, mint tételek is könnyen 
voltak elhelyezhetőek, mi mellett az árak is fokozatosan 
12V2 fillérrel javulhattak. A hét vége felé a vételkedv 
azonban csökkent, az irányzat is nyugodtabb és az 
árak igy néhány fillért veszteltek. Az összforgalom 
150,000 mm.-át tesz ki, a hetihozatal 116,000 mm.-ra rug. 

Rozs e héten is csak gyengén volt forgalomban. 
A fogyasztás tartózkodó maradt és elszállítási czélokra 
is csak csekély beszerzések eszközöltettek, habár finom 
áruért némileg magasabb árak voltak elérhetőek. Mer-
kantil és gyenge áru változatlan maradt. Minőség sze-
rint 13-30—13-60, finom áruért 13-80—14 K-g fizettek 
helyben és Budapest távolságában átvéve. Nyíri szárma-
zékokban a kinálat korlátolt és Debreczen-Nyiregyháza 
paritásában 12-53 K. fizettek. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) gyenge 
érdeklődés mellett csendes maradt és alig tartott 
árakon kelt el. Gyárosok készletekkel el vannak látva, 
a hizlalók pedig alig tanúsítanak vételkedvet. Minőség 
szerint 11.—.11.60 K. jegyzünk helyben, hizlalóknál 
Kőbányán 11 80 K.-ig volt elérhető. Jobb minőségű 
árpákban állomásokon átvéve forgalom alig van; el-
vétve kerül csak egy-egy kisebb tétel nyomott árak 
mellett eladásra. 

Zab gyengébb mérvben érkezett, a kereslet azon-
ban ugyancsak mérsékelt, Finom áru hiányzik és teljes 
árakat ér el. Középminőségü áru változatlan maradt. 
A forgalomban volt 4000 mm.-ért 10-40̂ -70-90, finom 
áruért 11-50 K.-ig fizettek helyben átvéve. 

Tengeri az egész hét folyamán csendes maradt 
és inkább néhány fillérrel olcsóbban szerezhető be. A 
kinálat tartósan jó, anélkül, hogy megfelelő kereslet is 
mutatkoznék. Bácskai és bácskai állomásokon ugy 
prompt, mint deczemberi áru 9 K. jegyez budapesti 
paritásra. Kőbányán 9—9-10 fizettek, tiszavidéki állo-
másokon az árjegyzések 5 fillérrel olcsóbbak és Gyoma 
paritásában 8-30, Kisújszálláson 8-70 K. jegyzünk. 

Olajmagvak : Káposztarepczéb sn némi kereslet 
mutatkozott, effektív áru azonban nincs kinálva és 
csak névlegesen jegyzünk 31—•—. Káposztarepcze 1901. 
augusztusra szintén üzlettelen és ugyancsak névlegesen 
26"— K. jegyez. Lenmag hiányzik 31, gomborka 25-—27 
K. jegyez. Kendermag 18-50 K. körül jegyez budapesti 
paritásra. 

Hüvelyesek : Bab iránt a tengerentúli piaczokról 
jobb volt az érdeklődés, a kinálat azonban gyenge és 
igy a hangulat szilardabb volt. Az árak emelkedőek. 
Gyöngyös-Félegyházán fehér törpebabot 18.50, fehér 
gömbölyű babot Mohács, Baja, Zomboron 1510, barna-
babot Kalocsáit 13-10, Nagy-Károly 12-80 K. jegyezünk. 
Erdélyi bab minőség és relaczió szerint 13 — 14 korona 
kőzött jegyez. Köles, hazai származék 10 40—10-50 
készp., román áru átmenetileg 10.— K. 3 hóra kelt el 
helyben. 

Napi jelentés a gsbonaüzletrőt. 
1900 deczember 11 

Készbuza jó kinálat, de gyenge vételkedv mellett 
ma csendes irányzatot követett. Elkelt körülbelül 22,000 
mm. 10 fillérig olcsóbb árakon. 

Rozsban ma alig volt forgalom, az irányzat e 
czikkben is csendes. Helyben és helybeli paritásra 
13 20—139J koronáig készpénzt jegyzünk azonnali 
szállításra. 

Takarmányárpában jobb. kinálat mellett a hangu-
lat nyugodt. Kőbányán jobi áruért 11-80 koronát fizet-
nek, mig helyben 11-20 — 11-60 korona érhető el. 

Zabban változatlan irányzat mellett gyenge a 
forgalom. Minőség szeri it helyben 10-50—11-20 koronáig 
jeggzünk. 

Tengeri szintén változatlan. Kőbányán 9-10—9-20 
koronáig jegyeztetik, mig deczemberi szállításra 9-—, 
januárra pedig 9-20 korona érhető el budapesti 
paritásra. 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elején az irányzat 
valamivel lanyhább volt és gyérebb vételkedv folytán 
a szeszárak azonnali szállításra 25 fillérrel olcsóbban, 
mig ellenben későbbi szállításra és zárlatra változatlan 
áron jegyeznek. Elkelt finomitott szesz nagyban adózva 
helybeli gyáraktól 116—117 K, adózatlanul szabad-
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raktárra szállítva 46—47 koronáig. Vidéki szeszfinomi-
tók ab vasút Budapest, vagy házhoz szállítva 50—75 
fillérrel olcsóbban ajánlottak finomított szeszt és ez 
árak mellett több tétel el is kelt azonnali és deczem-
beri szállitásra. 

Élesztőszesz szilárd és adózva 117 koronáig, 
adózatlanul 47 koronáig kelt el. 

A denaturált szesz ára változatlan. 
Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 

nyersszesz e hétnek, elején gyérebben volt ajánlva és 
daczára az élénk vételkedvnek csak kisebb tételek 
kerültek forgalomba jegyzésen alul és 40-50 koronáig 
fix árban. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42-
42 50 korona. 

Bécsi jegyzés 42'60—43-— korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 112-50—112-75 korona adózott és 
39' 39-25 korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20' •— korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Kivitelre több tétel finomitott szeszt vásároltak. 
Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomitott 

szesz 116' 117"— K., élesztőszesz 116- 117-— K., 
nyersszesz adózva 114- 115'— korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 36- 36-50 korona. Kontingens nyersszesz 
—• —•— korona. 

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. decz. 7. 

Üzletmenetünk a hét második felében folytató-
lagosan kedvezően bonyolódott le. 

Az egyes üzletágakra vonatkozólag kiemeljük, 
hogy élénk kereslet mutatkozott vadféléknél. Elkelt: . 

Szarvas 56—60, őz 120, vadsertés 90—100 fil-
léren nagyban s kilónként. Nyulak 260—260 filléren 
találtak gyors elhelyezést. Fáczán 600, fogoly 280 fil-
léren talált vevőre páronként. 

Husnemüek közül eladtunk sertést szalonnával 
84—86, anélkül' 80—82, szopós malaczot 120—160 
filléren kilóját nagyban. Borju hosszan mérve 84- 90 
filléren értékesíttetett. Marhahús változatlan áron kelt el. 

Tejtermékek : Prima teavaj keresett 210—220, 
másodrendű 180—190, főzővaj 160 — 180 fillér kilón-
ként. Turó teljesen elhanyagolt. 

Tojás: Prima alföldiért 94-96, kivételesen 98 
koronát lehetett elérni eredeti ládánként. 

Zöldségfélék közül fejeskáposzta élénken keresve 
több kocsirakomány 4.60-4.70 koronán kelt, a hét 
végére 4.80—4.90 koronás ajánlatunk volt, mindent 
ICO klgként teljes kocsirakománykép értve. Rózsa bur-
gonya 3.00—3.40 korona 100 klgként szinte teljes 
kocsirakományonként. 

Vágott lud élénken keresve, kilója 112—118 
fillér nagyban, pulyka hiányzik. 

Élőbaromfiak keresettek. Elkelt I-a kappan 
360-400, II-rendü 300—320, tyúk 2.00—2.60 koronaért 
páronként. 

Gyümölcsnemüek közül fajalmák hiányzanak, a 
beérkezett kisebb tételek és pedig Jonathan és arany 
renett fajták 60-80 koronával értékesíttettek 100 kgr.-
ként. Finom fajkörte 60—85. Kemény dió 44—47 K. 
100 klgként vaggontételekben. 

Hideghugvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
deczember hó 11- én. (A székesfővárosi vásárigazgat óság 
jelentése a .Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
81 árus 324 db sertést, 3 árus 14 db süldőt, 4000 kg. 
friss hust, 1200 kg. füstölt hust, 3400 kg. szalonnát, 1600 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 74 
drb sertést, Czeczéről 2 árus 48 drb sertést, Német-
Kéiről 1 árus 14 drb sertést, Soltról 7 árus 68 drb 
sertést, Dunapatajról 4 árus 32 darab sertést, Ordasról 
3 árus 24 drb sertést, Ráczkevéről 1 árus 7 darab 
sertést, összesen 21 árus 267 drb sertést, helybeli árus 
324 drb sertést, mindössze 591 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 84-100 tillér, 1 q K., güldö-
hus 1 kg. 112—124 fillér, 1 q K., füstölt 
sertéshús 1 kg. 112—128 fii. 1 q korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 88—100 fill., 1 q K., 
füstölt szalonna 1 kg. 1C4—112, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 108—112, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 112—120,1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 48-64, 1 kg. fillér, füstalt sonka 
1 kg. 128—140 fillér. 1 q korona, kolbász 1 kg. 

fillér, disznósajt 1 kg. fillér. 

Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. deczember 11-én.(A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.̂  Felhozott Budapestről 
63 árus 85 db sertést, 0 árus 5 db süldőt, 4000 kg. 
friss hust, 1200 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 
300 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: N.-Kőrösről 10 árus 123 drb 
sertést, Czeglédről 9 árus 104 darab sertést, Nagy-
Székelyről 4 árus 101 drb sertést, Madocsáról 6 árus 
47 drb sertést. Duna-Földvárról 5 árus 36 drb sertést, 
Kis-Kőrösről 1 árus 8 drb sertést, Kun-Szt-Miklósról 
l árus 6 drb sertést, Soltról 2 árus 12 drb sertést, 
Dunapatajról 1 árus 4 drb sertést, Duna-Szt-György-
ről 1 árus 8 drb sertést, Szabad-Szállásról 1 árus 
3 drb sertést, Ráczkevéről 1 árus 5 drb sertést, 
Monorról 2 árus 38 drb süldőt, összesen 44 árus 
547 drb sertést és 38 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a kővetkezők: Friss ser-
téshús 1 kg. 90-100 fillér, 1 q 76-84 korona, süldö-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 78—80 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 112-116 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 100—104 fillér, l q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 116—120 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 56-64 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 136—140 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtö 1 kg. fii lér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, MeBter-
utcza. 1900. deczember 11-én. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 164 szekér 
réti széna, . 69 szekér muhar, 40 szekér zsupszalma 
10 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 5: szekér egyéb takarmány 
(zabosbükköny, lóhere stb.) 400 zsák szecska.~ 

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

széna 400—540, muhar 470—520, zsupszalma 280—320, 
alomszalma 260—280, egyéb takarmány — —, 
lóhere 480—480, takarmányszalma , 100 kéve 
tengeriszár , luezerna — , sarjú 

, szalmaszecska 320—320, széna , uj , 
, zabosbükköny 480—480. összes kocsiszám 292, 

suly 423,400 kg. 

Allatvásárok. 

Budapesti ssKrómarhaTásár. 1900. decz. hó 7-én. 
A tsékesfőtárosi közvágóhíd ét marhavásár igazgatósá-
gának jelmtése. 

Felhajtatott: belföldi 401 db, eladatott 401 db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borju 7 db, eladatott 
4 drb, élő bárány 20 db, eladatott 20 drb; ölött belföldi 
22 drb, eladatott 22 drb, galicziai — drb, eladatott. — 
ürb, íiroli — drb, eladatott — drb, béssi ölött 79 drb, 
eladatott 79 drb, növendék boriu — drb, eladatott 

drb, ölött bárány 4 drb, eladatott 4 drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjuvásár hangulata élénk volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi — 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 70-- 88-
koronáig, kivételesen 90 koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borju , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 36 
koronáig, kiv. — koronáig súlyra. Ölött borju: 
belföldi 104—112 koronáig, kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli — koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi' 104-112 koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 18- 22-— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti jahvásíír, (á 1900. deczember hó 10 éa. 
székesfővárosi közvágóhíd marhavásár igazgatóság 
jelentése a „ Köztelek"- részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 310 darab, 
eladatott 310 drb, feljavított jufcok 140 drb, eladatott 
140 drb, kisorolt — kosok drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db szerbiai —, eladatott " 
angol keresztezés —, eladatott —— db, romániai 
öurvaszőiü — dí>, eladatott — db. 

A birkavásár hangulata csekély kereslet miatt 
kis felhajtás mellett is lanyha volt. 

árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 42—44.— K. 
páronkint, 44 (—)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 26 -31-— K. páronkint, 3:—36-— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kísorolt kosok K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok —• K.-ig páronkint, K-ig 100 J;l. 
élős. sz., bárány — K., kecske —•— K. páronkint, 
durvaszőiü 18. 19'—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 ICO kiló élősúly szerint, 

usszes felhajtás 5046 db. Ebből magyar 3175 db, 
galicziai 927 darab, bukovinai 53, német 891 db, 
hizott 3505 db, legelő 330 db, fiatal 1211 db, ökör 
3892 db, bika 608 db, tehén 320 db, bivaly 64 db 

Prima és jobb középminőségek élénk keresletnek 
örvendettek és az ár 1, több esetben 2 koronával 
métermázsánként emelkedett. Gyengébb minőségű ökrök 
iránt csekély érdeklődés mutatkozott. Bikák lanyha 
irányzat mellett a multhetinél alacsonyabb árban 
keltek. 

A vásár minden inczidens nélkül folyt le. 
Árak: príma magyar 74—78-— (—• ), szekunda 

64—72, tertia 54—62. Galicziai prima 72- 74 — 
(76 ), szekunda 64—71, tertia 56—62. Német prima 
80—87-— (88 ), szekunda 70—78. tertia 60-68. 
Legelőmarha : szerb és magyar 48 — 58'—, rosszabb 
minőségű 48-58-—. Bika és tehén 44—66 (68 ) 
és bivaly 4C- 44-—. Az összes eladások, élősúlyban 
kilogrammonként, fogy. adó nélkül értendők. 

Béc»I aertésrásár. 1900. decz. 11 én. (SchleiffO-
dsr és társai bizományi czég távirati jelentése a . Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4022 lengyel 7052 magyar, össze-
sen 11074 drb, 

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

kül prima 86-88 fillér, kivételesen 89 fillér, közepes 
64—84 fillér, könnyű fillér, süldő 58—78 fillér. 

Bécsi sziirófliarhavásár, 1JOO. decz. 6-áa, Fel-
hozatott: 4166 borju, 2491 élő sertés, 3366 kizsigereli 
sertés, 395 kizsigerelt juh, 3±6 bárén?. 

Az irányzat valamennyi áruban lanyha volt. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt uorju 60—80, 

prima 82—1( 2, primissima 104—116 ( ), élő borju 
» príma ( ), primissima (—), 

Satal sertés 56 -76, kizsigerelt sertés, nehéz 80—98, hizó 
sertés, süldő 80—96 ( ), kizsigerelt jub 52—76 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi jdUvásár. 1900. decz. hó 6-ái. Fslhajtá* 
760 db iuh. 

Az üzlet élénk volt. 
Arak: juh 44—48, kiv. — —, raczka 38' 12 — 

fillér pr. kiló élősúlyban. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. H.-né és Cs., Csaba. Névtelen leveleket nem 

veszünk figyelembe. 
J. S., Apcz.. A kérdést tessék megismételni, 

mivel az más szakrovatvezetőhöz tartozik. 

- Mezőgazdák agyelméfee 2 

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcseplőRészlat 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. 

21/1, 3V«, *, 4Ví, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

m a g á n j á r ó k 

(sit i m o z d o n y o k , ) 

Kérj Ok minden szakbavágó kérdésééi bi-

zalommal hozzánk fordulni, készséggel 

adunk kimerítő é» felvilágosító választ. 
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Rendkívüli árleszállítás! 

A magyar gazdasági irodalom szine-java leszállított áron csekély havi rész ie tekre . 
A szarvasmarha és annak tenyésztése. Irta Tormay 

Béla. Számos a szövegbe nyomott ábrával. Ára 4 kor. 
Pabst kalauza a szarvasmarhatenyésztésre, Magyar-

országot érdeklő jegyzetekkel ellátta Galgóczy Károly, 
10 kőnyomata színezett ábrával s a szövegbe illesztett 
52 fametszettel. Ára- _ 10 kor. 

Hészlctes állatkór és gyógytan, különös tekintettel a 
járványos kórokra s az állatorvosi rendészetre. — Állat-
orvosok, valamint tiszti orvosok s miveltebb gazdák 
számára. Irta Dr. Zlamál Vilmos. Ára... 11 kor. 

A juh és gyapjú ismertetése. Számos a szövegbe nyom-
tatott ábrával. Irta Dr. Rodiczky Jenit. Ára 4 kor. 

Tyúkok és egyéb szárnyas állatok tojásai mesterséges 
kiköltéséről. Angolul irta Cantelo W. J. Magyarra for-
dította Oettl Róbert, kivonatos német fordítása után 
Grubiczy Géza. Ára 60 fill. 

A baromfitenyésztés. Irta Grubiczy Géza. Negyedik át-
dolgozott kiadás, 72 a szövegbe nyomott ábrával. Két 
csinos vászonkötésben. Ára ... — 3 kor. 60 fill. 

A takarmányozás gyakorlata. Á takarmánynemüek elő-
készítése az etetésre, különös tekintettel a takarmány-
besavanyitás legújabb haladására. Irta Brümmer J. For-
dította Kriek Aladár. Ára ... 4 kor. 

A takarniánytermesztés kézikönyve. Tekintettel a ta-
karmánynövények történetére, élettanára, betegségeire 
és ellenségeire, valamint a takarmányozásra. Irta dr. 
Rodiczky Jenő. Második olcsó kiadás. Ára i 3 kor. 

A gazdasági haszonállatok okszerű takarmányozása. 
Irta Wolf E. Fordította Kossutány Tamás. Ára 4 kor. 

A csalamádé és egyéb takarmányok művelési és be-
savanyitási módjai. Irta Lecouleau Ede. Fordította 
Ordódy Lajos. Ára... 4 kor. 

A fii-féle takarmánynövények és termesztésük. A 
szöveg közé nyomott 46 képpel. Irta Szilassy Zoltán. 

A búzavetőmag nemesítéséről. Irta Kenessey Kálmá 
1 kor. í i fill. 

Az ipari és kereskedelmi növények ismerete 
mesztése. Irta Dr. Sippi Rodiczky Jen'ó. Ket kötet. 
Ára 4 kor. 80 fill. 

Szikes talajok öntözése és alagcsövezése. Hilgard 
után fordította Treitz Péter. Ára ... 2 kor. 

A dohánytermelés és kezeléstan. _ Irta Práznovszky 
Ágost. A szövegbe nyomott ábrával. Ára ... 2 kor 

Répatermelés. Szerzője az országos gazdasági egyesület 
által kiirt pályázat nyertese. Rovara F. Ára 5 k. 20 fill. 

A bnrgonya termelése. Irta Szalay János. Számos fa-
metszetü ábrával. Ára 3 kor. 

A lentermelés és kikészítés kézikönyve. Irta Bakay 
Dezső. Ára 2 kor. 40 fill. 

Kendertermelés. Irta Bakay Nándor. Ára 3 kor. 
A gyümölcsértékesítés és gyümölcstermelés emelése. 

Irta Semler Henrik. Fordította Gamaul Vilmos. A szö-
vegbe ̂ nyomott ábrával. Ára 2 kor. 

A konyhakertészet. Irta Baranyay István. Ára 2 k. 40 fill. 
A kertészet általános kézikönyve. Kertészek, kert-

kedvelők és mezőgazdák számára. Irta Jüger H. A 
negyedik bővített kiadás után fordította és a hazai 

viszonyokra alkalmazta Benes János. Második magy. kiad., 
252 fametszvénynyel. Ára díszes vászonkötésben 8 kor. 

A trágyakezelés népszerű kézikönyve. Magyar gazdák 
számára. 'Irta Kenessey Kálmán. Ára .. 1 kor. 

Szőlőink újjáalakítása amerikai szőlőfajok segé-
lyével. Irta_ Molnár István, a budai vinczellérképezde 
igazgatója. Ára._ — 2 kor. 40 fill. 

A szőlőmivelés és borászat kézikönyve. Irta Molnár 
István. 159 ábrával, 3-ik kiadás. Ára 8 korona, 

A szénkéneg alkalmazása. Phylloxera elleni védekezés-
ről. Irta Roboz Zoltán. Ára 3 kor. 

A rózsatenyésztés a szabadban és cserepekben. Ottó 
ily czimü munkájának teljesen átdolgozott második 
kiadásából fordította Benes János. Tiz képtáblával. 
Vászonkötésben. Ára 1 kor 80 fill. 

Alapos xitmutatás a szeszgyártás üzletéhez. Irta Mit-
termaier Frigyes. Ára ... 2 kor. 

A gazdasági szeszgyártás közikönyve. Számos a szö-
vegbe nyomtatott ábrával. írták Dr. Kossutány T. és 
Lázár L. Pál. Ára ... ___ ... 7 kor. 

A városi hulladékok értékesítése és a komposzt-ké-
szítés. Irta h. Gothard Sándor. Ára 3 kor. 

Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. Irta Molnár 
István. Ára 1 kor. 20 fill. 

Tejgazdaság. A jelen idő követelményeinek megfelelő tej-
gazdaság. Irta_ Kirchner Vilmos. Fordította dr. Szent-
királyi Ákos. Ára ... ... ... ... ... 4 kor. 

Az aratás és betakarítás segédeszközei. Számos a szö-
vegbe nyomptt ábrával. Irta Lázár L. Pál. Ára 3 kör. 60 fill. 

Egyszerű és kettős gazdasági számviteltan (könyv-
Titeltan) alapvonalai. Irta Sporzon Pál. Ára 5 kor. 60 fill. 

Mezőgazdasági üzemtan tudományos és gyakorlati 
alapon. Vezérfonal gazdaságok megalapítása, felszere-
lése berendezése és kezelése körül. Irta Sporzon Pál. 
Ára ... — 4 kor. 

Gazdasági becsléstan. Vezérfonal szántóföldek, 
valamint egész gazdaságok és fölszerelvényeik 
lésénél. Irta Sporzon Pál. Ára ... '. 4 kor. 

Jószágaink rendezésének fontosabb kérdéseiről. Irta 
Schmidt József dr. Az orsz. magy. gazd. egyesület által 

Lyka«-féle pályadíjjal jutalmazott gazdasági 
l fill. 

A hitelszövetkezetek mint eszközök a falusi népség 
bajainak elhárítására. Gyakorlati utmutatás az ily 
szövetkezetek alakítására. Irta Raiffeisen F. W. Fordí-
totta dr. Szabó F. és Pólya J. Ára 2 kor. 

Az állami italmérési jövedékről szóló összes törvé-
nyek és rendeletek gyiijteméuye és magyarázata. 

' Irta Osváth Imre. Ára 4 kor. 
A vizsla idomítása. Irta Fónagy József. Függeléke a be-

teg ebek gyógykezelése. 2. Javított és bővített kiadás, 
képekkel, vászonkötésben. Ára ... 6 kor. 

A vizsla parforce idomítása. Oswald és Wörz módszere 
nyomán irta Mika Károly. Képekkel vászonkötésben. 
Ára ... 2 kor. 40 fill. 

Az angol vizsla és fajbeli tiszta tenyésztés. Irta Kynophil. 

Kiadja az orsz. magyar vadászati védegylet. Négy kép-

Magyar-német és német magyar Vadászműszótár és 
magyarázata. Ára ... ... ... 1 kor. 60 fill. 

Vezérkönyy a gazdasági fanevelés, szaporítás és ren-
dezés, valamint a kiültetett fák évenkinti kezelé-
séről. Irta Fuksz Emil. Uj, olcsó kiadás. Ára 50 fill. 

Halaink és haltenyésztésünk. \'itéz-féle pályamunkák 
1867-re. Három részben: Kriesch János, Kenessey Albert 
és Tasner Dénestől. Közrebocsájtja a m. t. Akadémia. 
Ára 3 kor. 20 fill. 

A mezei munkásviszonyok hazánkban. Irta Milhoffer 
Sándor. A m. t. akadémia által az Első Magyar Általá-
nos Biztosító Társaság dijával jutalmazott pályamunka. 
Ára 6 kor. 

gánhasználatra. 
Lass Samu 336 

a szöveg közé nyomott ábrával. Ára ... ... ... 6 kor. 
A mezőipar nemzetgazdaságiam elmélete. Irta Roscher 

Vilmos. Ára . 2 kor. 
Törvényszéki állatorvostan állatorvosok és gazdák szá-

mára. Irta Eisenmayer Sándor. Ára ... ... 2 kor. 80 fill. 
Táblázatok az ásványok meghatározására. írták Kobel-

Zimonyi. Ára ... 2 kor. 
A gazdasági válság. Pólya Jakabtól. Ára 7 kor. 
A liázi állatok boneztana. Irta Dr. Szabó Alajos. Ára 

Gazdákat érdeklő törvényezikkek: 
Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi VII-

t.-cz. Ára 80 fill. 
Az állategészségügy rendezéséről szóló t.-cz. végrehajtá-

sára ' vonatkozó összes rendeletek gyűjteménye. Ára 
2 kor. 40 fill. 

Az uj cselédtörvény (1876. XIII. t.-cz. Ára 60 fill. 
Dohányjövedéki törvények (1887. XLIV. t.-cz. és törvé-

nyesített szabályrendeletek módosításáról. Ára 40 fill. 
Az uj erdőtőrvény (1879. XXXI. t.-cz.) Ára ... 1 kor. 
Fegyveradótörvény (1883. XXIII. t.-cz.) Ára ... 30 fill. 
A halászatról (1888. XIX. t.-cz.) 60 fill. 
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről (1898. 

XXIII. t.-cz.) Ára 60 fill. 
Ipartörvény (1884. XVII. t.-cz.) Ára 60 fill. 
Az állami italmérési jövedékről szóló 1888. XXXV., 

XXXVI. törvényezikk. Ára 80 fill. 
Az állami italmérési jövedékre vonatkozó rendeletek 

gyűjteménye I. rész 1 kor. 20 fill. II. rész 1 kor. 20 fill. 
Közutakról s vámokról szóló 1890. t.-cz Ára 2 kor. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről (1894. XII. 

t.-cz.) Ára ... ... ... .... 1 kor. 
A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jog-

viszony szabályozásáról (1898. II. t.-cz.) Ára 60 fill 
Az uj vadászati törvény. Ára 24 kor 
Ugyanaz magyar-német nyelven. Ára ... ... ... 60 fill 
A vizjogról szóló 1885. XXIII. t.-cz. Ára 1 kor 

Ezen könyvek egyenkint rendelve csakis a rendes bolti áron kaphatók. Nagyobb megrendelésnél a következő árles: 60 korona bolti áru könyvet 36 

Egy-egy könyvből egyszerre csak egy példány rendelhető. 
A czég fentartja magának a jogot, hogy azon könyveket, melyek kész ii bizonyos mértékig elfogynak, á megrendelésekből utólag k 

lapot kitölteni és aláírva hozzánk beküldeni. 

Ezen árleszállítás csak 1901. évi február hó elsejéig; marad érvényben. 

T. Gárdonyi és Társa czégnek 

A fenti előrajz alapján megrendelem a következő müveket: 

Levágandó és borítékban alanti czégnek beküldendő. 

Budapest, VII., Miksa-utcza 8. 

.kor. bolti ár helyett ...koronáért 

.koronás havi részletekben a szállítástól kezdődőleg a Gárdonyi és Társa ezé ff 

pénztáránál Budapesten mindaddig mig a müvek teljes ára törlesztve nincsen és kérem a könyvek megkül-

dését. Jogában áll a ozégnek az esedékes és le nem űzetett részleteket, portóköltség hozzászámitása mellett, 

postai megbízással bevonni. A részletek be nem tartása az egész számla összegét esedékessé teszi. Az első 

részlet a szállításkor utánvétetik. 

Lakhely és kelet: 

Név és állás: 

Részletes árjegyzék kivánatra ingyen. 
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\eqielent a 

Sazdasági 
Számviteli fflaptár 

1901 évre. 

S Z E R K E S Z T Ő I 

S Z I L A S S Y ZOLTÁN. 
«j OriL Magy. Gazd. Egy&sölst szerkesztó-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 

Á r a p o r t o m e n t e s küldéssel egy k o r o n a 8 0 fi l lér ( 9 0 kra jczár ) . 

mr Egy díszesen s teljesen vászonba kötött, naptár réssssel és gazdasági tudnivalókkal 

ellátott nagy alakú egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének 

bejegyzésére az egész éven át használhat "Wm 

Megrendelések 

a „Köztelek" kiadóhivatalába BUDAPEST\ IX., Üllöi-ut 25. ss. intézendők. 
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1946/1900. szám. 

F ö l d h a s z o n b é r i h i r d e t é s . 
A magy. kir, közalapítványi uradalom 190!. évi október hó 1-től következő birtokait adja haszonbérbe, és pedig: 
1. a Temesvármegye Hittyiás község határában fekő 702U3/ieoo kat. hold erdőirtás föld épitési kötelezettség mellett 25 évre, 
2. a Temesvármegye Kepéd község határábani 461U8/ieoo kat. hold. házikezelés kötelezettsége mellett 12 évre, 
3. Temesvármegye ünip és üjlak községek határaiban fekvő 8518U/woo kat. hold házilagos kezelés kötelezettsége mellett'12 évre, 
4. a Temesvármegye Temes Doboz község határában fekvő 8689a7/ieoo kat. hold házilagos gazdálkodás kötelezettsége mellett 

12 évre, 
5. Tememesvármegye Obád község határábani 2 791294/iaoo kat. hold 6 évre és 
6. a Báes-Bodrogh vármegye Csurog község határában fekvő 500 kat. hold házilagos gazdálkodás kötelezettsége mellett 12 évre. 
A haszonbérbeadás zárt ajánlatu versenytárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverésen fog eszközöltetni, még pedig az 

1—5 alatti birtokesetre vonatkozólag 

1901. évi január hó 17-én d. e. 10 órakor a Buziás fürdőhelyen 
székelő m. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség hivatalos helyiségében, a 6. alattira pedig 

1901. évi január hó 34-én d. e- 10 órakor Csurog községházánál 
Ezen határnapokra bérelni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 1 koronás bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzzel felszerelt 

irásos zárt ajánlataikat, melyekben a holdankénti megajánlott évi haszonbér összege számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, 
hogy ajánlattevő a bérbeadási feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, — bértárgyanként külön borítékozva a fenti határidők előtt 
az 1—5 alatti tárgyakra vonatkozólag alólirott főtisztséghez — 6. alattira vonatkozólag pedig az Újvidéken székelő m. kir. közalap, 
ispánsághoz nyújtsák be a kitűzött határnap előtti napig, mig a határnapon azok az árverési bizottságnak adandók át, a borítékra fel-
jegyezvén, hogy az ajánlat mely bértárgyra vonatkozik. 

Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden holdja után kettő (2) kor. csatolandó az irásos ajánlatokhoz vagy teendő 
le a szóbeli ajánlat megtétele előtt készpénzben vagy az állam által óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban. 

Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén, a kik az uradalommal szemben hátralékos tartoza-
zatban vannak vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből ki vannak zárva. 

Elkésve érkezett vagy utóajánlatok, valamint kellően ki nem állított vagy fel nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fenntartatik. 
A részletes haszonbéri feltételek alólirott főtisztségnek, valamint az l .és2. alattiakra vonatkozó a nagyköveresi — a 3. alattira 

a törökszákosi — az 5. alattira a csakovai — a 4. alattira a zsidovini — és a 6. alattira az újvidéki közalap, ispánságnál is a szokásos 
hivatalos órák betekinthetők vagy érdeklődők költségein lemásolhatók. 

Huz i ás , 1900. november hó 23-án. 

M. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség. 
1973 

6 drb 8000 kiló hordképes-
ség ,̂ 4 méter hosszú és 2 méter 

széles tolósulyrendszerü uj 
hídmérleg:! 

8 drb 1500 kiló hordképes-

•grü és 9 drb 500 kiló hord-
képességü 

tizedes mérleg: 
; összes sulyokkal együtt 
inden mérleg hitelesítve I 

Becserélek! 

arha-

D É U Í E S M O Ó 

Permetezésből vissza-

maradt 50 k g 

dohány-lug 
( T h a n a t o n ) 

e ladó , 1945 

Somló Jakab 
BXJDÜPBST , 

VI., Szegfü-utczá 3. 

A ságHi 
bérgazdaságban, vasút, posta-
és távírda állomás Ságh-Kónyl, 

Árâ étermázsá'iSfénWe^ko-
rona a vevő zsákjában a vas-
úthoz szállítva, 1911 

állattenyésztési m. k. 

felügyelő 

G ö d ö l l ő . 
1876 Munkái I 
Baromfi hizlalás 1 kor. 

60 fillér. 
Baromfi tenyésztésre vo-
natkozó tudnivalók 1 kor. 
Tyuktenyésztés 2 korona. 
Lud- és kacsatenyésztés 
Pulykatenyésztés' 2 kor. 
Baromfi és tojás értéke-
sitő szövetkezetekről 
1 korona 60 filér. 

Megrendelhetők 
a szerzőnél, leg-
egyszerűbben a 
pénz előleges be-
küldése mellett. 

Herbá r i um . 
A fajok elnevezésével elli 
200 faj gazdas. növény és 
faj préselt szP"'—" 

földbirtok 
2000, 4000 és 5000 hold 
terjedelmű, valamint fővá-
rosi palota, kizárólag ura-
sági lakul alkalmas, eladó. 
Komoly szándékú vevők-
nek felvilágosítással szolgál 

Böcher Károly, 
ingatlan ügynök 

BudapestVáczi-körut57|a. 

hádi'faj't 

gh'-Kónyi* 

Takarmányrüllesztft 
és krumplifózó, kis gafcdák és 
Süts I részér, mely szoba me-
legítésre is használható, 2 
hektoliter nagyságú, czélszerü, 
erős és olcsó- Ujfalusi szab. 

' '' t Gyulánál Er-

Tölg:yfa 
szólóoszlopok, mindenféle mé-
retben kaphatók. Megkeresések 
Braun Lajos, Kadarkút, czim-

Eladó. 
G r ó f Es t e rh á zy B é l a Magyar-Bakony-Szomka t-

he ly i , (Veszprém megye) uradalmában 

6 db hasas tehén 4 évtől 7 évig 
3 db 2 éves és 5 db egy éves üsző; 
ezek magyar fajuak a czifra gulyából, továbbá 

5 darab másfél éves 
törzskönyvezett telivér 

simmenthali tenyész bika. 
Tudakozódhatni az 

1926 u r ada l om in tézőségéné l . 

Fedeztetési jelentés. 
Gróf Wimpffen Simon simontornyai ménesében a folyó idényben a 

következő importált amerikai iigetőmének fedeznek idegen kanczákat. 

1. Fern-Wilkes, fekete, jegytelen, 157 cm. magas, apja Wilkes-Bay» 
anyja Fanny 0. — Record: l'28Va. 

Fedeztetési dij: 50 korona. 
2. Tyrolean, almásszürke, jegytelen, 167 cm. magas, apja Pilot Médium 

1597, anyja Llam Mary. — Record 1-27. 
Fedeztetési dij 50 korona. 
A kanczák ellátása és ápolásáért naponként 1 kor. 60 fill számíttatik. 
Tyrolean ügető men eladó; közelebbi felvilágosítással szolgál: 

Kemptner Ernő urad, tiszttartó, 
Simontornyán. 
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KIS HIRDETÉSEK 
Csak mezőgazdák é> a szakirodalom terményel, 
továbbá állást keresők éa adók hirdetményei 
Tétetnek fel e kedvezményes rovatban és árban. 

CmmU o ly Urre leter* • < J » a a 8 0 i l l n h , raelyeUltel vélam™ 

S I f d L T S H D Ö Á L L Á S , 
Gépész-kovács 

szakértelmes, több évi gyakor-

ö̂rgyirbelépéIÍer*MvéStetík[ 
Ozim: Braun Lajos, Kadarkút, 
Sarolta-puszta. 1924 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazda 

vagy segédtiszti állást elfogad 

b!n ajágrtesaagyak™rlati6n a*!*" 
ki az önálló képzettséggel bir! 

1967 

Önál ló gazdatiszt 
kerestetik egy balaton-vidéki 
30TO holdas birtokra. Szakava-

ágában megkívántatik. AjánlT-
tok az eddigi működés megje-
lölésével .Szakavatott" jel alatt 
Sikray hirdetési irodájába Bu-
dapest, Váczi-kö.utS3. intézen-
dök. 1964 

Nős kertész 
állást keres, a ki a kertészet 
minden ágában teljes jártas-
sággal bir, szőlőtelepek, na-
gyobb kertalakilásokat, üveg-
h4zak célszerű építéseit is el-
bán főkertésSlást is" elfogad 
vagyok M^áfvei' b " í f k" 

Szivesgmegkeresésa L? 4K.é t̂l-
ige alatt Écska Torontálmegye. Gazdatiszt 

keresztyén, nős vagŷ  nősülni 

tuWdo^oM míg»l0kMeimGazí 
dasági tanintézeti képzettség 

lomban sferaett^a'''' Urada" 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár ̂mellett már müköd-

keiiilet áprilisban lesz végleg 

vattmélküli\tvétefeyvéÜetetm 
Iád nélkül előbb külszolgá-
latba lépni, ™után̂  a ̂ kezelő-

P4Jy|J»thez ̂ csakis másolatok 

nem küldetnek. Palóczy Hor-
váth István, Örkény. 1947 

Nős kertész 
állást keres, a ki a kertészet 
minden ágában teljes jártas-
sággal bir, szőlőtelepek, na-
gyobb kertalakilásokat, üveg-
h4zak célszerű építéseit is el-
bán főkertésSlást is" elfogad 
vagyok M^áfvei' b " í f k" 

Szivesgmegkeresésa L? 4K.é t̂l-
ige alatt Écska Torontálmegye. Gazdatiszt 

keresztyén, nős vagŷ  nősülni 

tuWdo^oM míg»l0kMeimGazí 
dasági tanintézeti képzettség 

lomban sferaett^a'''' Urada" 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár ̂mellett már müköd-

keiiilet áprilisban lesz végleg 

vattmélküli\tvétefeyvéÜetetm 
Iád nélkül előbb külszolgá-
latba lépni, ™után̂  a ̂ kezelő-

P4Jy|J»thez ̂ csakis másolatok 

nem küldetnek. Palóczy Hor-
váth István, Örkény. 1947 

Gazdatiszt 
állást keres, 32 éves, nős. osa-
ládtalan izr. egyén. Jártas a 
gazdaság minden ágában, 14 
évi gyakorlattal. Jelenleg fel-
mondatlan állásban önállóan 
működik. Szives megkeresések 
60 jelige alatt a kiadóhiva-
talba intézendök. 1821 

Gazdatiszt 
keresztyén, nős vagŷ  nősülni 

tuWdo^oM míg»l0kMeimGazí 
dasági tanintézeti képzettség 

lomban sferaett^a'''' Urada" 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár ̂mellett már müköd-

keiiilet áprilisban lesz végleg 

vattmélküli\tvétefeyvéÜetetm 
Iád nélkül előbb külszolgá-
latba lépni, ™után̂  a ̂ kezelő-

P4Jy|J»thez ̂ csakis másolatok 

nem küldetnek. Palóczy Hor-
váth István, Örkény. 1947 

T Í Z é T l 
gyakorlattal biró nős ispán, 
ki az összes gazdasági teendők-
ben teljesen jártas, mielőbbi 
belépésre állást keres. Szíves 
megkeresések Sohwarcz Mór, 

oztaen'kéretoetP°Z' He7e8m 

Kovács 

gazdasági eî közö̂ k javitásához! 
lóvasaláshoz és hintójavitások- ' 
hoz ért, évi fizetése 600 korona 
20 mérő buza, 40 mérő rozs, 
20 méóő árpa, 247-i qo szárított , 

koczára és szaporulatjára 'le-
gelő, mely fizetésből tartozik 

Ezen állást elnyerni óhajtók 
előbb levélben forduljanak Kis 
Terennei urad. intézőséghez 
felemUl1"™"6! (N<5^á^me»ye) 

WélyestelMtkezésCután törté-
ül- 1961 

Földmivesiskolát 
kítünö sikerrel végzett, katona-
kötelezettségének eleget tett, 
32 éves, nős, osaládtalan, róm. 
kaih. vallású, az összes gazda-
sági ̂ teendőkbra és könyv-

; lást keres, jelenleg ''is mint 
gazdaság vezető van alkal-
mazva. Ozim: Oswald Mihály 
u. p. Lemes Sárosm. 1890 

Kovács 

gazdasági eî közö̂ k javitásához! 
lóvasaláshoz és hintójavitások- ' 
hoz ért, évi fizetése 600 korona 
20 mérő buza, 40 mérő rozs, 
20 méóő árpa, 247-i qo szárított , 

koczára és szaporulatjára 'le-
gelő, mely fizetésből tartozik 

Ezen állást elnyerni óhajtók 
előbb levélben forduljanak Kis 
Terennei urad. intézőséghez 
felemUl1"™"6! (N<5^á^me»ye) 

WélyestelMtkezésCután törté-
ül- 1961 

Adai 
földmives-iskolát végzett és 
Wermekkoráiól a gazdaság 

képzett, bácsmegŷ szrnelsü̂  

^ r r e f t i á v & ^ - r 
széli, szakképzettségéhez, meg. 
felelő állást keres. Több éven 
át Kriissó-Szörény, jelenleg 
mint önálló̂ spán sz™gál°Sives 
megkeresések Szakái János 

Gyakornok , 

tetik, javadalmazás, szabad 
esetöben ''áll*'nfó^' BeTálá9 

éŝ  előléptetéŝ  Pályázatok má-

Szajb ily'3 Sán dor^sztartó hoz 
Bomán-Szent-Mibályr. (Temes-
megye) küldendők. 1953 

Adai 
földmives-iskolát végzett és 
Wermekkoráiól a gazdaság 

képzett, bácsmegŷ szrnelsü̂  

^ r r e f t i á v & ^ - r 
széli, szakképzettségéhez, meg. 
felelő állást keres. Több éven 
át Kriissó-Szörény, jelenleg 
mint önálló̂ spán sz™gál°Sives 
megkeresések Szakái János 

Gyakornok , 

tetik, javadalmazás, szabad 
esetöben ''áll*'nfó^' BeTálá9 

éŝ  előléptetéŝ  Pályázatok má-

Szajb ily'3 Sán dor^sztartó hoz 
Bomán-Szent-Mibályr. (Temes-
megye) küldendők. 1953 

Kulcsárnő i 
állást keres középkorú nő, 
munkás, nagy gazdaasszony 
jobb̂ családból, ki grófl ház-

Oim: Szigety Ferenozné leveleil 
részére Veszprém̂  ki a b ° , y ® f y é n ' fl 

bir, gazdaságomba január 
l-re mint fő tehenész felvétetik. 
Bizonyítvány másolatok Burger 
Pál Ivőlapos, posta Nyiregy-
hlza czimre küldendők. 1958 

Kulcsárnő i 
állást keres középkorú nő, 
munkás, nagy gazdaasszony 
jobb̂ családból, ki grófl ház-

Oim: Szigety Ferenozné leveleil 
részére Veszprém̂  ki a b ° , y ® f y é n ' fl 

bir, gazdaságomba január 
l-re mint fő tehenész felvétetik. 
Bizonyítvány másolatok Burger 
Pál Ivőlapos, posta Nyiregy-
hlza czimre küldendők. 1958 

Állást keres 
jó ajánlattal földm. Iskolát 
végzett gör. k. szerb vallású 
28 éves nős osaládtalan egyén 

magya' 1 ̂ sM^bül""1' ^á8^! 

fogad ^MdatisztiS^t6tgazd î, 

után. TolmT yirityánBZsifkí 
Varjas, Temesm. 1950 

Kerestet ik 
január elsejére való belépésre, 
legkésőbb február l-re egy 
képzett gépész, ki gözekékkel 
már dolgozott és az esztergá-
lyozást érti. Fizetése egy hó-
napra 130 korona, líkás és 
fűtés szabsd. Bizonyítványok 
Szokolóczl jósziíkezelőséghez 
küldendők u. p. Pöstyén. 1971 

Állást keres 
jó ajánlattal földm. Iskolát 
végzett gör. k. szerb vallású 
28 éves nős osaládtalan egyén 

magya' 1 ̂ sM^bül""1' ^á8^! 

fogad ^MdatisztiS^t6tgazd î, 

után. TolmT yirityánBZsifkí 
Varjas, Temesm. 1950 

Kerestet ik 
január elsejére való belépésre, 
legkésőbb február l-re egy 
képzett gépész, ki gözekékkel 
már dolgozott és az esztergá-
lyozást érti. Fizetése egy hó-
napra 130 korona, líkás és 
fűtés szabsd. Bizonyítványok 
Szokolóczl jósziíkezelőséghez 
küldendők u. p. Pöstyén. 1971 Földmives isko lá t 

végzett erélyes, e téren ta-
pasztalattal biró nSs kulcsár 
kerestetik nagy alföldi bér-
gazdaságba. Ajánlatok bizo-
nyilvány másolatok kai Fürst 
Ödön, Budapest, V. Nádor-u. 
21. kéretnek. 1949 

Vizsgázott 

kőiics4"k(cur!ehmiedy f y 4 g y " 
felvéCtltlkCUrumar uradalomban1 

Szolnoki pusztán Szerémm. 

Földmives isko lá t 
végzett erélyes, e téren ta-
pasztalattal biró nSs kulcsár 
kerestetik nagy alföldi bér-
gazdaságba. Ajánlatok bizo-
nyilvány másolatok kai Fürst 
Ödön, Budapest, V. Nádor-u. 
21. kéretnek. 1949 

Herczegi uradalomban 

kerestetik2 t'köTetit^S^né 

középiskola6 sikeres elTégzése! 
többévi gyakorlattal, s jártas 
fáozántenyésztő legyen. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatok 

melye îIszY?em0lkü°ldetaI' k 

Intézflségéhez'intézendök? 1966 

I spán i 
vagyisegédtla«ti állást keres 

korlattal és jó ajánlattal bi?ó 

míves iskolát végzett. Cim a 
kiadóhivatalban. 1960 

Herczegi uradalomban 

kerestetik2 t'köTetit^S^né 

középiskola6 sikeres elTégzése! 
többévi gyakorlattal, s jártas 
fáozántenyésztő legyen. Fizetés 
megegyezés szerint. Ajánlatok 

melye îIszY?em0lkü°ldetaI' k 

Intézflségéhez'intézendök? 1966 

Szerény 
igényű fiatal ember, kinek a 
gazdasági téren némi tapasz-
tőkben is jártas január l-re 
alkalmazást nyer. Ajánlatok 
Friedmann Adolf számtartóhoz, 
Nyir-Osászárib. (u. p. Nyir-
Bátor) intézendök. 1946 ^IspAn^fcercstetlk 

vedelemerkörülbe°Iüia SOÔ frt 
Ajánlatokat az eddigi működés 
megjelölésével „Erélyes" jelige 
latt Sikray hirdetési irodája 
vábbit. Budapest, Váczi-
JUt 33. 1965 

Szerény 
igényű fiatal ember, kinek a 
gazdasági téren némi tapasz-
tőkben is jártas január l-re 
alkalmazást nyer. Ajánlatok 
Friedmann Adolf számtartóhoz, 
Nyir-Osászárib. (u. p. Nyir-
Bátor) intézendök. 1946 ^IspAn^fcercstetlk 

vedelemerkörülbe°Iüia SOÔ frt 
Ajánlatokat az eddigi működés 
megjelölésével „Erélyes" jelige 
latt Sikray hirdetési irodája 
vábbit. Budapest, Váczi-
JUt 33. 1965 

Gyakorlatilag1 

képzett középkorú keresztény 

ágában \eljcfsen 'tas? ngŷ  
szinte a szőlő és borkézelésben 
is, februárra álláBt keres. Ozim 
a kidóhivatalban. 1967 

i gzf lkaégfeg l e T é l b é l y e g e t r a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Gazdatiszt 
nőtlen 30 éves ref. vallás 
földmives iskolát végzett, 12 

uradalomban kezelőtiszti te 
dőkben mint ispán működ 
jártas a gazdálkodás mind 
ág-azataiban, felmo ndatlan 
lásából képzettségének meg 

'i gyakorlattal biró 20 év( 
vallású erőteljes magyar 
Smetül beszélő gazda. Ozin 

sabb ideig jó 
dött elsőrendű bizonyitványol 

n̂W%lásTkeresTeBővebb féli 
világosítást Sikray hirdetési 

Földmives isko lá t 
régzett̂ és â hadkötelezettség-

sgyén ki mint ispán öni— 
nüködött és a gazdaság 
ien ágában tapasztalt, megfe-

határkörrel is. 
W." jel alatt í 
irodájába in* 

i gryákoi latilag 
azonnali vagy 
megfelelő állást 

Intéző gazdatiszt. 

6 állást keres. Otthonos i 

Gazdasági 
tanintézetet igen jó eredn 

' '«*»>tt, gyakorlattal 

iái fogva megfelelő 

s Vogler, St. 

ALLATOK, 
Bonyhád slmenthal l 

-jép példányok, eladók. Tár-' 
kányl gazdaság u. p. Tolna-
Szakály. 1891 

Szazharmincz 
tehén teje eladó január 1-
augusztus 31 ig. Bővebb Ü 

Megvételre 

Tó-
gazdaságaímból 
ajánlok öszi és kora-
tavaszi szállításra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésfi csehponty-, sUllö-, 
csuka és czompó-ivadé-
kot, továbbá megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corohus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

3 drb 
telivér 9 hónapos Dán dogg 
gyönyörű példányok 1 him, 1 
szuka, telivér Bmdeni ludak 
tojó 5, gunár 8 frt, pekkingi 
réczék drbonkint 2 frt és 
den fajú disz és sportgala: 
eladók. Ozim Özv. Szabó Lajos-

VSrös ta rka 

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

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILÊ  ég EISMEIJ 
Kis-Czelli kereskedők. 

jS®11 
Igen szép, válogatott vBrös-

tarka simmenthaU jeUegü 1—2, 

n ö v e n d é k ö k ö r 6 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
úgyszintén leororlm&bb 

lekötni való és 
j á r m o t fikröket 
legjutányosabb párakon aján-

K l e i n és Sp i t z e r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Eredeti 

Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

G r ó f Herberstein 
Albert 157 

uradalmi igazgatóságinál 
Str l lek , 

Morvaország. 

is megtekin 

a közelgö újévre, nem kü-
lönben hízott pulykát, 
kappanyt, egyébb hízott 
baromfit és vadat a 
karácsonyi ünnepekre elő-
nyösen értékesít a 

Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó 

Szövetkezete, 
Budapest, Központi 

Vásárcsarnok. 

Tihanyi 
apátság szántódi méneséből két 

Tudakozódhatni1" Bors' Mihály 
jóazágkormányzőnál, Szántó-

Nyulakat 
e s z bármily menyi-
ében a vad idény 
bármely szakába 

legmagasabb áron 
Kovács Lajos, 

vad kiviteli üzlete 
K E C S K E M É T . 
Sürgönyczim: Kovács Kecskemét. 

VEGYESEK, 

Tavaszi bük-
könyt, mus-
tármagot , fe-
hér kölest, 

akáczmagot , 
g l e d i t s c h i a 
m a g o t és minden 
egyéb g a z d a s á g i 

' a legmagasabb magot 
napi áron vásárol-
nak és mintázott 
ajánlatokat kérnek 

Radwaner és Rónai 

I Budapest, | 
| V.,Nádor-u.8.sz. | 

I 
Miüjlir 

az 1901, évre 

II. évfolyam. 
Szerkeszti és kiadja 

Jeszenszky Pál, 
•z O. M. G.E. titkárja. 

Ára: O. M. G. E. tagoknak, a 
Gazdatisztek Orsz. Egyesülete, 
valamint a Tejtermelők Egye-
sülete tagjainak ajánlott kül-

déssel 

8 kor. 30 f i l l . 
Bolti ára 4 korona. 
Tejgazdasággal foglalkozók-

nak nélkülözhetetlen. 
Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban, Bpest, IX., Üllői-

vásá ro l 

HALDEK 
magnagykereskedése 

József főherczeg ő cs. 
és kir. fensége udvari 

szállitója 

B U D A P E S T , 
Károly-körut 9. 

Gazdák 
gazdálkodók figyelmébe. 

Számos uradalomba már 
bevezetett 

l í r i 
50%-at olcsóbb mint bár-
mely más világító anyag. 
Próbaküldemények 2 korona 
utánvét mellett. Kívánatra 
prospektus ingyen és bér-

mentve. 

Burián Vilmos veje, 
Budapest, IX., Soroksári-u. 10. 
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

halandó vagyok dválallii; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t sző lő - te lep i tésekhez . 
ÉrdeklMík kíretwk, begy alanti orimenliez forduljanak. 

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 , 

Eladó birtok 
lylárr 

Tolna vármegyében «Ris-Hidja» nevü 62 .-uoldas nemesi 

birtok teljes felszereléssel, azonnal eladói Kölesd-Tengelicz 

m . á. v. vasútállomástól 3*5 km. távol fekszik. Bővebb 

1969 felvilágosítást ád 

Perlaky József mérnök, 
Szegzárdon. 

A puszta csámpai gazdaságban ^ 

30 drb. bonyhádi m m * | 
mm mm előhasu tehén | 

eladó. Bővebb értesítéssel szolgál 

J M i l i á l y i F e r e n c z ; kasznár, p^ 

Puszta-Csámpa, u. p. Paks. p 
1936 
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Magy. királyi államvasutak. 
171170/900. C/I. 

H i r d e t m é n y : 
Magyar vasúti kötelék. Uj díjszabások életbeléptetése. 

A magyar vasúti kötelék forgalombán 1901. évi január hó 1-én II. rész 
3. füzet, illetve II. rész 8. füzet megjelöléssel uj díjszabások lépnek hatályba, melyek 
közül az előbbi különböző áruczikkekre, az utóbbi pedig ásvány-szénküldeményekre 
tartalmaz kiterjedtebb mértékben közvetlen mérsékelt díjtételeket. 

Ezen díjszabások által a folyó évi január hó 1-től érvényes II. rész 3. füzet] 
I. pótlékával, továbbá az 1899. évi január hó 1-től érvényes III. rész 3. füzet I. 
pótlékával együtt hatályát veszti. 

E díjszabások közül az előbbi egy koronáért, az utóbbi pedig 50 fillérért lesz 
a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál (Csengery-utcza 33), valamint a részes 
vasutaknál megszerezhető. 

Budapest, 1900. november hó 1-én A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága, a részes vasutak 

nevében is. 
(Utánnyomás nem dijaztatik). 

5O0l. terméstöbblet 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű referencziák! Fenti czikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér épitkezési meszet bármely 
1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállit 

E L S Ő B A K O N ? - S Z E N T G Á L I M É S Z T E L E P E K 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

Használjuk ki 
mély kutakból vagy távoli völ-
gyekből való kiemeléséhez, tet-
szés szerinti magasságba, vagy 
zúzó és őrlőmalmok üzemben tar-
tásához. Szelek iránya és erejé-
hez önműködően szabályozható, 

vihar ellen biztos. 

Szélmotorok 
egészen - aczélból és vasból 
szavatolt 30%-al nagyobb 
erőkifejtés, m. valamennyi 
eddigi rendszernél, díjtalan 
vízszállításhoz községeknek 
uradalmaknak, birtokoknak, gyáraknak, 
villáknak stb.Területek öntözése és víz-

mentesitését létesiti. 

Prospektusok kívánatra 

ingyen és bérmentve. 

K un z A n t a l 
cs. és kir. udvari szállító 

Mahrisch-Weisskirchen. 

M Á R K E R f é l e 3 3 % k e m é n y i t ő t a r t a l m u , !>« t e rmés t 

l iozo és r o t h a d á s n a k e l l e n t á l l ő 

vetőmag-burgonyát 
ajánl nagyobb mennyiségben 

a Puszta-Ürgédi Gazdaság és S reszgyár. 
Yásut és posta: Kö r t v é l y e s , (Mosonm.) 

1 R D E T É S E K '«W»e*etlMMl a iUWKHüniHll»«« BIWAPESTg 

Élelmi szerek értékesí-
tését eszközlik az elő-
irt % mellett. 

Felvilágosítást és cso-
magolás! utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

_ ü L L 

Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKBAN. 

Sürgönyczim: Aurora—Budapest, (p^ 

Husnemttket, füstölt 

hust, vadakat, szárnya-

sokat - élő és leölt álla-

potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 

káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

H O T T E R F . J . R . 

Hottei-m* Absorbinol 
tyi palarak frt 6—, V> paiaczk frt 3.5 
Eltávolít mindennemű iinövést és ZE 

mőt az Izmokon és megóv minden gyulla-
dástól : különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabiityköknél, vastag térdnél, 
osomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését megszünteti és meggyógyítja a 
znzódásokat. 

Hotter-féle Agrll táppora 

KlttínC pótlék a takarmányhoz az állat e: 
és egészségének fentartására; minden ve 
máj-, hólyag- és idegbajnál al-"1 J 

HOTTZS-rÉLZ BOLTTEIZUZINOCS l/l tégely ára 2 frt, l/l tégely 1 frt 20 kr. 
Felülmúlhatatlan holttetem eltávoliMsára régi 

bajoknál is. 

gyógyszertár a sz. Józsefhez 
11 o . . . « 

BÉCS, X1I/2,, Schönbrunnerstrasse 182. 

érettek. Baktárak a gyógyszertárak-
ban és drogériákban. 

Fóraktár: BUDAPESTÉN: Dr. BUDAI EMIL, 
víroil gyógysz. Víroshiztér, dr. Eggír Lsí és 
Mn.J. Nidorgyígya. VI., Váed-Brat 17. éi 
I0E0K JOZSEf gyógyszertári lirily-ttozi 13. 

állandó erSben és friss< 
állatot a bedörzsölések ul 
fáradalmakra és vontatási 

in fenntartja, az 
án a legnagyobb 
» képesíti. A tul-

SOITB I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOSA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
núsztésnek elfimozi 

EOTTEB-FÉLE KOLIEA ELLENI S! 

Rud- és pózna-
Acetylen-lámpák 

valamint kézi-, ker t- , is tá l ló-, 
kocsi-, oldal-, S p r i M o g e i i , vállal-

kozóknak é j j e l i munkára való 

Acetylen-lámpák 

VI , Gyár u. 48. 

D r . F A B I N Y I 
v. kórházi orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 

Rendelés 9—3-ig; este 6—8-igr. 

B U D A P E S T E N , 

V I I . ke r . , E r z s ébe t-kö r u t 13 . s z ám . 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

,Pátria" irodalmi é8 nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek) 




