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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 z e r d án és s zomba tén . 

k* erssiges Magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyai kapják. 

Kan l i i lk i lk eléflzitisl fllji 
I [ i i i h n M korona, félévre 10 korona, negyedévre 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

S «• kiadásári folelSa: Ponter Géu> u OMGE. Igtaga-tili. 
rsl«16>u*rkuztC: Szilassy ZoltAn u OMGE. Merka«zt6-titkíkr». 

Tir«K«rkMzt6: Badar Marna u OMGB. Utkir*. 

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 

1900. deczember 19-én d. u . 4 órakor. 

Állattenyésztési és állategészség-

ügyi szakosztály ülése. 

„ deczember 20-án d. u. 4 órakor. 

Igazgató-választmány ülése. 

„ deczember 21-én d . u. 4 órakor. 

Országos törzskönyvi bizottság 

ülése. 

„ deczember 21-én d. u. 4 órakor 

Országos törzskönyvelö biz. ülése. 

Meghívó 

az „Országos M;;gvar Gazdasági Egyesület" 

igazgató-választmányának 
úgyis mint a 

„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" 

végrehajtó-bizottságának 
1900. évi deczember hó 20-án, (csütörtökön), 

d. e. 10 órakor esetleg folytatólagosan délután 

3 órakor a Köztelken tartandó 

I I . ü l é s é r e . 
TÁRGYAK: 

Á) Közösen elintézendő ügyek. 
1. Mult ülés jegyzökönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag ki-

küldése.} 
3. Zemplén vármegyei gazd. egylet át-

irata, gazd. előadások és szőlő- és gyü-
mölcskiállitás tárgyában. 

4. Osztrák-Magyar Bank jelenti, hogy 
szolnoki fiók működését megkezdette. 

5. Á pozsonyi II. országos mezőgazda-
sági kongresszust rendező 12 tagu bizottság 
kiküldése. 

6. Felirat a biztosítási törvényjavaslat 
tárgyában. 

Közgazdasági szakosztály javaslatai. 

7. Országos mezőgazdasági és közraktári 
hitelintézet átirata. 

8. Lóheremag-aukcziók kérdése. 
9. A magyar kiviteli és csomagszállitási 

részvénytársaság beadványa a „colis agricol"-
intézmény ügyében. 

Az állattenyésztési és állategészségügyi szak-
osztály javaslatai. 

10. Javaslat a katonai posztógyártásról 
és kétnyiretü gyapjúról. 

11. Javaslat tenyészállatszállitási tarifák 
megváltoztatása tárgyában. 

12. Sopronmegyei gazdasági egyesület 
átirata kiviteli marhavásár létesítése tárgyában. 

A dohánytermelési bizottság javaslata. 

13. A dohányjövedék részére termelendő 
és beszállítandó dohánylevelekre az 1901,1902 
és 1903-ik évekre megállapítandó dohány-
beváltási szabályzat és árak iránt teendő 
javaslat. 

A lótenyésztési és díjlovaglást rendező 
bizottság javaslatai. 

14. Kisorolt katonalovak tenyésztésbe 
vétele. 

15. Dijlovaglási versenyeken első dijat 
nyert lovasok részére alapítandó külön dij. 

A szőlőszeti és borászati bizottság javaslata. 

16. Állásfoglalás a román szőlő behoza-
talnál tapasztalható visszaélések ügyében. 

17. Az orosz borvám emelése. 

A kivándorlási bizottság javaslatai: 

18. királyi bizottság kiküldésére; 
19. az [amerikai magyarok helyzetének 

tanulmányoztatására; 
20. a délamerikai kivándorlás korlátozá-

sára és 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bndapest (Köztelek), f l lő i-út 35. száat. 

Kéziratokat a szerkeszWség nem küld vissza. 

21. a bevándorlási adatok közlésére nézve. 

Miniszteri leiratok. 
22. Földmivelésügyi miniszter meghívója 

a hizó-állatvásár tárgyában tartandó ankétra. 
2-3. Földmivelésügyi miniszter átirata, mely-

ben a tótmegyeri fogatos kapálóverseny költsé-
geinél mutatkozó hiány fedezésére 693'33 koro-
nát utalványoz. 

Tudomásul veendők. 
24. A Bécsi gazdasági társaság átirata a 

bécsi marhavásárokon az eladók által fizetendő 
fogyasztási adó tárgyában. 

25. A Krassó-szörénymegyei gazdasági 
egyesület másolatát küldi azon feliratának, 
melyet a földmivelésügyi miniszterhez a bécsi 
marhavásárokon az eladók által fizetendő fo-
gyasztási adó tárgyában felterjesztett. 

26. Az Aradvármegyei gazdasági egyesü-
let megküldi Sikló aradvármegyei község 
monográfiáját s annak figyelembevételét kéri. 

B) Az 0. M. G. E. belügyei. 
27. Elhunyt tagok bejelentése. 
28. Tagsági ügyek. 
29. Uj tagok bejelentése. 
30. Esetleg beérkező ügyek. 
31. A közgazdasági szakosztály megala-

kulása. 
32. A lótenyésztési és díjlovaglást ren-

dező bizottság elnökségének alakulása. 

A tanács javaslatai. 
33. A tanács megalakítása. 
34. Az ipari szakosztály szervezése és 

titkár választása. 
35. A törzskönyvelő bizottságba tagok 

kiküldése. 
36. Sporzon Vilmos segédtitkár szabad-

ságolása. 
Budapest, 1900. deczember hó 10-én. 

Gróf Dessewffy Aurél s. k., 
elnök. 
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XVIII. tenyészállatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

XVIII tenyészállalvásárját 1900. évi november 
hó első feleben fogja megtartani. 

A hatarnapok még nincsenek végleg meg-
állapítva, de az érdeklődők tájékoztatása czél-
jából már eleve közöljük, hogy a vásár okvet-
lenül megtartatik. A rendező bizottság. 

Meghivó 

az Országos Törzskönyvelő Bizottság 
f. évi deczember hó 21 én, pónteken, délután 
4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Főtárgyai: 
Uj tenyészállatok fölvétele. 

Jelentés a pinzgaui törzskönyv megjele-

néséről. 
Folyó ügyek. 

Kostyán Ferenez, elnök. 

Névsora az OMGE. azon tagjai-
nak, akiknek tagsági kötelezett-

lejár. 

Abaffy Edmund 
Abaffy Emil 
Adamecz Imre 
Albisi Béla 
Alkér Antal 
gr. Almássy Imre 
Altstadler József 
br. Ambrózy Béla 
Andráskovits József 
Andreae Fmil 
Annineer László 
Baár József 
Babocsay László 
Bahunek István 
br. Baits Iván 
br. Baits Milán 
Baján Imre 
Bakó Gyula 
Balázsovich Ernő 
dr. Ballay Lajos 
Baranyai Pál 
br. Baratta Alajos 
Bareza László 
Basa József 
Bay Géza 
br. Bánffy Ernő 
Bánó József 
Beelik Iván 
Beimel Jakab 
Beke István 
Belházy Géza 
Beretvás János 
Berényi György 
Beszedits Vilmos 
Bezerédj Adorján 
Bezerédy László 
Békeffy István 
Békessy László 
Biehn János 
Bittó Béni 
Bokor Gyula 
br. Bornemisza Gábor 
Boronkay György 
Bosnyák Károly 
Bosnyák Mihály 
ifj. Böszörményi Sándor 
Brasch Simon 
Braun Árpád 
Brauner Győző 
Brezovszky Lajos 
Brunner Béla 
Buchalla Samu 
Buchvald Zsigmond 
Bujanovits Sándor 
Burján Jenő 
Czeiner Nándor 
Czibur Pál 
Csaba Adorján 
Csapkovits György 
gr. Csáky Vidor 
Csányi Ágoston 
Cseh Galamb Gyula 
Cselkó Árpád 
Csengery Lóránt 
Cséry Zsigmond 
Csiky Dénes 
Csiky Kálmán 
Csiky Sándor 
Csiszár László 
Csitáry Béla 
Csikvándy Márton 

Damaszkin Arzén 
Daróczy Endre 
Dercsényi Ferenez 
Dervarits Imre 
Deutsch Béla 
Deutsch Lajos 
Deutsch Sándor 
Deutsch Zsigmond 
Dérczy Péter 
Désy Zoltán 
Domahidy Elemér 
Dömötör Béla 
Dömötör Jó Kát oly 
Dőry Jenő 
Dravetzky János 
Draxler Ferenez 
Dubravitzky Elek 
Dubszky Ferenez 
Dolnay Ignácz 
Ekstein Fülöp 
Eczken János 
Edelstein Aladár 
Egán Lajos 
Egerer Zsigmond 
Ehrenreich Lajos 
Endréd Zsigmond 
Engel Gvula 
Eötvös Károly 
Ernyei Árpád 
Erős György 
Etter Kálmán 
Exinger Ferenez 
Farkas Ferenez 
Farkas Rezső 
Farkasovfszky Endre 
gr. Fesztetics Imre 
Fiáth István 
Flaskay Kálmán 
Fleischer Manó 
FlóHán János 
Fodor Albert 
Fónay Lajos 
Föidváry Elemér 
Földváry Tibor 
Fölsinger Ferenez 
Förster Jenő 
Förstner Mór 
Francsics Mihály 
Fromm Antal 
Frommer Samu 
Fülöp Gábor 
Fülöp Jakab és Tsa 
Fürst Lajos 
Galandauer Alfréd 
Galgóczy Zsigmond 
Gálbory Sámuel 
Gálífy János 
Geiger Ferenez 
Geréby Gyula 
Godán Sándor 
Goldberger Ignácz 
Grosz Ignácz 
Gröftner Viktor 
Gruner Károly 
Gruner Lajos 
Guttmann Lajos 
Gyene Károly 
Gyémánt József 
Gyömörey János 
Gyömörey Vincze 
Györffy Kálmán 

Haas Ignácz 
Haidekker Károly 
Halász Aladár 
Halm Sándor 
Haraszty Sándor 
Harsányi Menyhért 
Hauer Béla 
Hegedűs Sándor 
Heller M. és Tsa 
Helmeczy József 
Hencz László 
Hencz Ödön 
dr. Herczeg Mihály 
Herczenberger Gyula 
Halápy Oszkár 
Hertelendy Gyula 
Herczog Mór 
Herezog Péter 
Hevessi Elemér 
Hevessi László 
Hofherr és Schrantz czég 
Holcz Mátyás 
Horn Lajos 
Horváth Béla 
Horváth Dezső 
Horváth Dénes 
Horváth Gusztáv 
Horváth József 
Horváth József J. 
ifj. Horváth Mihály 
Hor.áth Pál 

H -m.-vásárhelyi gazd. egy. 
Hübner Imre 
Edvi Illés Gyula 
Ilosvay Aladár 
Imre Lajos 
Irsay György 
Ivánka Oszkár 
Jakab Mátyás 
Jakabffy Imre 
Jakabfi Ignácz 
Jancsó Kálmán 
Jaross Sándor 
Jasztrabszky Emil 
Jákó Kálmán 
Jerfy Adolf 
Jerfy Ferenez 
Jeszenszky Géza 
Jeszenszky József 
br. Jeszenszky Sándor 
Jékey Móric. 
Juhász Sándor 
Jurtsek Győző 
Just Zol án 
d'Harkourt kalácsai urad. 
Kamocsay Sándor 
Ka n és Heller 
Kastal Ferenez 
Kauzer Dézsö 
ifj. Kálmán Rudolf 
Kende Béla 
Kende Tivadar 
Kende (Kölesei) Zsigmond 
Keppich Emil 
Kerekes Lajos 
Kégl György 
Kiesling Ferenez 
Kintzig Géza 
Király Sándor 
Kiss A bel 
Kiss Gyula 
Kiss József 
Kiszely Sándor 
Klár Gusztáv 
KI ár Sándor 
Klein Náthán 
Klima Miklós 
Kluge Ferenez 
Koch Viktor 
Kocsis István 
Kocsonyay Mihály 
Kolba Lajos 
Koller Kálmán 
Koller Pál 
Kolman Gyula 
Komáromy István 
Kommer Gyula 
Kossuth Ferenez 
Kosztolányi Sándor 
Kovács Béla 
Madi Kovács György 
Berzenczei Kovács Gyiila 
Kölber László 
König' József 
Körmendy László 
Kövér István 
Kövér Mártön 
Kraft Viktor 
Krajcsovits Gyula 
Krámszky Lajos 
Krausz Gyula 
Králik István 
.Kralicz Gyula 
Kreutz Jézsef 
Kubinyi gazd. egyesület 
Kohn Árpád 
Kvaszinger Ödön 

Koronghy Gyula 
Lonkay Ármin 
Lamm B. és Tsai 
Lamm Miksa 
László Sándor 
Lázár István 
Ledniczky István 
Lencz Ödön 
dr. Lengyel Géza 
Lengyel P. József és Fia 
dr. Lengyel Sándor 
Lepényi Pál 
Leszkay Sándor 
Lilienberg Sándor 
Unczboth Mihály 
Lippich Gusztáv 
Lipthay Béla 
br. Lipthay Frigyes 
Lovassy Ákos 
Lovassy Ferenez 
Lövensohn Ernő 
Lövy Jenő 
Lővy Zsigmond 
Luby Béla 
Lukács Antal 
Lukács Gyula 
Lukinich Kálmán 
Madarassy Gyula 
Madarassy Jenő 
Madarász Sándor 
Magyary Andor 
Majláth Ferenez 
Majthényi Károly 
Majthényi Rudolf 
Makfalvay Géza 
Maridl József 
Manszbarth Sándor 
Marjai Péter 
Marsowszky Viktor 
Masztics E emér 
Matkovits Zsigmond 
Matolcsy Károly 
Matyasovszky Oszkár 
Mautner Henrik 
Mándi Géza 
Mándy Béla 
Mándi Samu 
Máriássy Ferenez 
Márky Imre 
Márton István 
Mátray Gyu'a 
Mátyássy Kálmán 
Melzer Gyula 
Melezer László 
Merza Márton 
Mesterházy Ernő 
Meszlény Pál 
Mihalyfy Károly 
Miklovich István 
Mikloska Kálmán 
Mikolay Lajos 
Miksa Imre 
Mikuleczky István 
Mizsey Péter 
Mocsáry Sándor 
Molnár Gusztáv 
Molnár István 
Monostory Károly 
Moskovitz Mór 
Móré József 
Muzsay Zoltán 
dr. Mülek Lajos 
Nágel Henrik 
Nagy Aladár 
Nagy Ákos 
Nagy Ignáez 
Nagy Imre 
Nagy István 
Nagy Lajos 
Nedeczky Kálmán 
Nick Ede 
Nöthling Vilmos 
Nyáry József 
Nyitray Jenő 
Nóvák Károly 
Obál Ferenez 
id. Ocskay Rudolf 
hg. Odescalchy Guidó 
Ó-Kanizsai gazdakör 
Oláh József 

Orsz. magy. méhészeti egy. 
Ottlik Géza 
Őrley Kálmán 
Paál Dénes 
Páál József 
Palkovits Gyula 
Palkovits Sándor 
Pallaghy János 
Papp Győző 
Patav András 
Paulinyi János 
Pátkay József 
Perczel. Ferenez 
Perláky Elek 
Petrovits László 
Petsők Bálint 
Pécsy Pál 

Piatsek István 
Pirkner János 
Piukovits József 
br. Podmaniczky Levente 
Pokomándy Imre 
Pokorny Pál 
Politzer Bernát 
Pollák József 
Pongrácz Géza 
Poór Jakab 
Pókay Dezső 
Pramer Ágoston 
Propper Miklós 
Purgly János 
Purgly László 
Radó Elemér 
Radvánszky György 
Rainprecht Antal 
Rajla Péter 
Rapcsák Gyula 
Rancsányi István 
Rausch László 
Razgha Béla 
Rácz György 
Rácz Ignácz 
Ráth János 
Ráth Károly 
Rébay Dezső 
Redemtus közbirtokosság 
Reiner Adolf 
Reisinger Henrik 
Reittmann Győző 
Rédly Gyula 
Réthy Béla 
Ribiánszky Gyula 
Rieder Ödön 
Ringelhann Gyula 
Rosenfeld Henrik 
Rosnyai Gy rgy 
Rosvány József 
zombori Rónay Aladár 
Rögler Mihály 
Ruff Ferenez 
Ruston József Viktor 
Rüll Nándor 
Sarlay János 
Sarlay Pál 
Szauerborn Károly 
Sághy Gyula 
Sárkány Kornél 
Sárközy Jenő 
Sármezey Manó 
Scheidl Ágoston 
báró Sehell Gyula 
Schlothauer Ferenez 
Schmidl Emil 
Schmidt Endre 
dr. Schmidt József 
Schnell Lajos 
Schulhof Márton 
Suszter Ferenez 
Sctivarcz Bertalan 
Seidl Kálmán 
Seidel Domonkos 
dr. Simay Aladár 
Skublics Zsigmond 
gr. Sojnsich Adolf 
Soóky Andor 
Steiner Frigyes 
Stengi József 
Sternthal Arthur 
Sternthal Lajos 
Strasser Henrik 
Strasser Vilmos 
dr. Subajda István 
Suíchka Rihárd 
Sümegvidéki gazdakör 
Sváb Károly 
Svastits Aladár 
Szabadhegyi Kálmán 
Szabó Antal 
Szabó Géza 
Szakáll Mihály 
Szalay János 
Szander Ferenez 
Szautner Lajos 
Szántó Elek 
Szántó Lajos 
Szelényi Miklós 

Szemere Géza 
Szentiványi Gyula 
Szent-Ivány István 
Szent-Iványi József 
Szeniiványi László 
Szeőfce Ödön 
Szeőke Sándor 
Szerb György 
Szerdahelyi Ágoston 
Szerviczky Ödön 
gr. Széchényi Aladár 
gr. Széchényi Géza 
Székely Salamon 
Sziklay Ede 
Szilassy Zoltán 
Szilárdy Ödön 
Szitányi Károly 
Szlávik Ferenez 
Szlávik Géza 
Szluba Imre 

ázőgyény Marich Ferenez 
Szőnyi Zsigmond . 
Stankovics János 
Stankovics János 
Szuhányi Ödön 
Szunyogh Szabolcs. 
Szunyogh Zoltán 
báró Sennyei Miklós 
Takács Gyula 
Tallian Andor 
Tamássy József 
Tamássy Kálmán 
Tarnay Vilmos 
Tokody Ödön 
Torda-Aranyosm. gazd. egy. 
Tóth Imre 
Toóth Sándor 
Tóth László 
Tóth Vilmos 
Töpler Károly 
Török Gyula 

Trencsénmegyei gaid. és 
erdészeti egy. 

Tuüy István 
Turkovics József 
Tüzes Benő 
Toldalagi László 
Ugrón Ákos 
Ugrón Gábor 
Ulminn László 
Unger János 
Urbán Iván 
Urbán Péter 
Usztanek Antal 
Yárady Károly 
Varga Károly 
Varga László 

' ifj. Vásárhelyi Géza 
Vásirheiyi László 
Vastagh János 
Vecsery Imre 
Veszkó Béla 
Vető Zsigmond 
Vermes Péter 
Vécs y Ferenez 
Vimmer Lajos 
K. Virágh Rtván 
Voith Manó 
Vojnich Béla 
id. Vojnich Máté 
Vojnits Simon 
Vörösmarty Elek 
Weber Rezső 
Weber Vilmos 
Weisz Adolf 
Weiszmahr Mihály -
báró Weisz Pál 
Weltmann Adolf 
Wolf Bernát 
Wurm Ignácz 
Wőber György 
dr. Ybl Félix 
gr. Zichy Aladár, 
gr. Zichy Andor 
Zmeskál István 
Zoltán József 
Zöhls József 
Zöld János 

A kivándorlási bizottság ülése. 
(1900. deczember hó 7-én.) 

Jelen voltak gróf Zselénski Róbert elnöklete 
alatt: Bujanovics Sándor alelnök, Balázs Árpád, 
Baross János dr., BartóTcy József, Bernáth 
István, dr. Csillagh Gyula, gróf Dessewffy Emil, 
Merza Márton, Pillér Kálmán és 2órád István 
bizottsági tagok, a tisztviselőkar részéről: 
Forster Géza igazgató, Rubinele Gyula ügy-
vezető-titkár, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkar, 
Jeszenszky Pál titkár, De Fottere Brúnó segéd-
titkár és Buday Barna titkár, mint előadó. 
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Gróf Zselénski Róbert elnök jelzi, hogy 
az igazgatóválasztmány mult év végén tartott 
ülése Balázs Árpád indítványára küldötte ki 
ezen bizottságot, melynek czélja lesz a kiván-
dorlás kérdését tanulmányozni és javaslatokat 
terjeszteni a választmány elé. — Felkéri elő-
adót, hogy javaslatait előterjeszteni szíves-
kedjék. 

Buday Barna előadó: Ennek az ország-
nak gyászos ős panaszos kérdése a kivándorlás, 
mely 20 év óta kisért, sorvasztja nemzeti erőnket, 
anélkül, hogy útját próbáltuk, volna állani. — 
Az egyesület elhatározta, hogy igyekezni fog é 
kérdést a gyakorlati megoldás útjára terelni és 
evégből ezen bizottságot küldte ki a kérdés 
tanulmányozására. 

Kivándorlás 3-féle van, az egyik irányul 
Romániába és Moldvába a Székelyföldről, a másik 
Dunántulról a Dráván keresztül Horvátországba 
s a harmadik a Ftelvidékről a Tengerenmlra 
irányul. — Mind a három faja a kivándorlás-
nak külön természetű dolog. — Ezúttal tisztin 
csak a tengerentúli kivándorlás kérdésével fogunk 
foglalkozni, amely főként a felvidéket érinti. — A 
kérdés nem uj. Jelentkezett a kivándorlási moz-
galom már 1882-ben nagyobb mértékben, tehát 
18—19 évvel ezelőtt s azóta szakadatlanul fo-
lyik, ugy, hogy 1892-ben 30,000 felvidéki ember 
1899-ben pedig 43,000 vándorolt ki. 

A kivándorlás kérdésével 1895-ben a II!-dik 
országos gazdakongresszus foglalkozott. Itt Bor-
nemisza Lajos ismertette a kérdést s akongresz-
szus határozatokat hozott, melyeket nekünk is 
alapul elfogadni kell. Kimondotta ekkor a 
kongresszus, hogy a kivándorlás feltétlenül 
káros, okai az inség és szegénység, továbbá, 
hogy azt erőszakkal megakadályozni nem 
lehet, de ehelyett szükség van arra, hogy 
azokat, kiket a kivándorlástól visszatartani 
nem tudunk, oly helyekre irányítsuk, ahol tűr-
hető munkásviszonyokkal találkoznak és ér-
dekeiket minden vonalon megvédelmezni igye-
kezzünk. A kongresszus alapelveit ezen bizott-
ság is elfogadhatná. 

Mondhatom tisztelt bizottság, hogy az 
utolsó két évtizednek nincs oly kérdése, amely 
az élet gazdasági viszonyaival több irányú és 
mélyebb vonatkozásban volna, mint éppen a 
kivándorlás kérdése, amely épp azért a tör-
vényhozás, társadalom és kormányzat teljes 
figyelmére rászolgál. 

De tekintve a kérdés nagy foglalatját, 
azt a sok vonatkozást, amelylyel közigazgatási 
politikai ős társadalmi viszonyainkká1 áll, a 
fonal megtarthatása végett azt proponálom, 
hogy osszuk fel a kérdést részletekre és pedig 
két főirányban, nevezetesen: 

1. a kivándorlást előidéző gazdasági bajok 
tanulmányozására, 

2. a kivándorlás szabályozására. 
Tehát a kivándorlás kérdésével elmulaszt-

hatatlanul szükséges törvényhozási és kormány-
zati intézkedések provokálása volna az egyik 
feladat és a kivándorlás okainak a kutat isa 
volna a másik feladat. 

Természetes okok. 

Nem nehőz kimutatni, hogy a kivándor-
lás szoros összefüggésben van mezőgazdasági 
életünk bajaival és válságos fordulataival. A 
kivándorlás inditó okai ennélfogva változóak 
és szeszélyesek, mint maga az élet. Sáros-
megyében más az ok, mint a Szepességen, vagy 
az erdélyi részekben, ugy, hogy sablonokat fel-
állítani e tekintetben nem lehet. 

A felvidéken a filloxera pusztítása volt 
egyik inditó ok a haza elhagyására. Más része-
ken a bányászatok megszűnése, ismét tovább 
menvé a mezőgazdasági szeszipar hanyatlása 
volt a baj. Ott van az osztrák ipar versenye, 
s az erdélyi iparral szemben a román ipar 
térfoglalása. Mindezek oly okok amelyek a 
különféle variácziókban fordulnak elő vidékek-
ként. Szóló meg sem kisérti, hogy egy általános 
sablon keretében vázolj'a az okokat, melyek a 
kivándorlást előidézték, s amelyeket immár köz-

helyekként emlegetünk ; hanem javasolja, hogy 
méltóztassék vidékenként, hol a gazdasági 
viszonyok egyformák és ahol azonosak lehetnek 
az okok, melyek a kivándorlást elősegítették, 
megbízni egyes bizalmi férfiakat, kik a gazda-
sági egyesületek támogatása mellett működ-
nének. Ezen bizalmi férfiaknak kérdőiivek 
küldetnének szét az érdeklő adatok bejegyzése 
czéljából s ha a kérdőivek vissza kerülnek, az 
ekké'nt begyült anyag feldolgozva, részletes 
tárgyalás alapját képezhetné. Más kiviteli 
módozat e tekintetben nem lehetséges és hogy 
mindez minél hamarább történjék, szóló a 
kérdőív egyes pontjait összeállította s az a bizott-
ság tagjai között kiosztatott. 

Bálás Árpád: Előadó javaslataihoz hoz-
zájárul, mert más megoldás nem is képzelhető, 
minthogy a helyszínén lakó illetékes egyének 
adjanak a kérdőívben foglaltakra választ. E 
javaslathoz még azt tenné hozzá, hogy a 
vidéki gazdasági egyesületeket kérjük fel s 
azok szólítsanak fel szakembereket, mert az 
illető gazdasági egyesületek lennének leghiva-
tottabbak vidékükre vonatkozó adatok össze-
gyűjtésére. 

Bartóky József: Szintén hozzájárul elő-
adó tervezetéhez, mert a kivándorlás kérdését 
csak ezen az uton lehet tanulmányozni. 

Forster Géza : Megjegyzi, hogy éppen 
azokon a vidékeken, hol a kivándorlás legna-
gyobb mérveket öltött, alig vannak működő 
gazdasági egyesületek s ezokból czélszerünek 
tartaná, ha innen e központból is kéretnének 
fel egyének, kik az egyes kérdőpontokra nézve 
felvilágosításokat adnának. 

Rubinek Gyula: Ahol van gazdasági 
egyesület még ott is szükséges volna, hogy a 
központ kérjen fel alkalmas szakegyéneket, 
mert némelyik gazdasági egyesületnek nincs 
meg a kellő anyagi és szellemi ereje arra 
nézve, hogy ezt a nagyfontosságú kérdést fel-
birja dolgozni. 

Az előadóknak egy bizonyos időt kell 
adni, legalább egy évet s igy a jövő őszre 
terjesztenék be munkálataikat. A jövő telet s 
ezen bizottság a munkában fogja tölteni, fel-
dolgozza az anyagot s az 1902-dik év-
ben Pozsonyban tartandó országos gazda-
kongresszus elé volná terjesztendő és igy az 
ország gazdaközönsőgének szine előtt nyerné-
nek a bizottság javaslatai szankcziót s ugy 
terjesztetnének az illetékes faktorok elé végre-
hajtás végett. 

Pillér Kálmán : Elfogadja, hogy a kér-
dés a pozsonyi kongresszuson tárgyaltassék, 
de előre kifejezi skrupulusait s előre látja, hogy 
ennek nem lesz eredménye, Szóló a kivándorlás 
okait nagy n ismeri s más oka nincs, eltekintve az 
egyes kivételektől, mint nagyátlagban legalább 
a felvidéken : a kapzsiság. Szóló véleménye 
szerint az volna kutatandó, hogy amennyiben a 
kivándorló népnek a visszatérésre mód juttatott, 
vájjon nemzetünkre nézve, mily befolyással van 
az ő vagyonosodásának az eredménye, hogyha ő 
visszakerült, ugyan olyan fia-é a hazának, mint 
azelőtt volt. 

Őszintén állítja, hogy akik megvagyo-
sodva visszakerültek, elvesztek a mi nemze-
tünkre. Azt is felkeli tehát venni a kutatás 
feladatai közé, hogy milyen az erkölcsi élete 
és hazafisága az Amerikából visszatért kiván-
dorlónak. 

Dr. Csillag Gyula: A külföldi kivándor-
dorlások története azt igazolja, hogy ezen ki-
vándorlások sok esetben összefüggenek az 
ingatlan birtokban előfordult változásokkal, el-
adásokkal, árverésekkel. Hazai viszonyaink 
között sem mellőzhető a kérdés ezen oldala, 
vagy vizsgálata annak, hogy az eladóso-
dás, kényszereladás és árverés mennyiben 
függnek össze a kivándorlásokkal s ezt szám-
szerülek is kimagyarázhatjuk s ez nagyobb 
sulylyal fog birni a kérdésnél, mint az egyéni 
vélemény. A telekkönyvi hivatalok ugyanis 
vezetnek kimutatásokat az eladásokról, árveré-
sekről, megterheltetésekről s ezen adatokat 

össze kellene egyeztetni az azon községekben 
való kivándorlásokkal és azok számával s 
akkor az okbeli összefüggés könnyen kimutat-
ható lesz. 

Erre nézve is kiterjeszteni kéri a 
figyelmet. 

Bernát István: Az eljárásra nézve ajánlott 
mód mellett attól fél, hogy oly javaslatokat 
nem nem fogunk kapni, amilyeneket kapni 
kellene. 

A megindítandó társadalmi akczió nem 
fog czélhoz vezetni ezirányu eljárással, épazért 
iidvösebbnek tartaná utánozni az angolok pél-
dáját s a királyi bizottság rendszerére térni át, 
mely bizottság a kormány vagy törvényhozás 
által kikiküldve beuta ná azon vármegyéket, 
melyek érintve vannak a kivándorlás által, 
hiteles valló násokat véve ki, készítene javas-
latot. Az igaz hogy a királyi bizottság funk-
cziójának költsége fel fog merülni, de hogyha 
színházakra és egyéb dolgokra tudunk száz-
ezreket áldozni, miért ne áldozhatna az ország 
szintén ezen seb gyógyítására is. 

Bálás Árpád: Nem kivánja, hogy fölüle-
tesen járjunk el e kérdésben, de még sem nem 
odázná el a kérdést 1902-ig, mint azt Rubinek 
javasolja. 

Amit Bernát javasolt szóló ahhoz hozzá-
járul. Megvallja, hogy nem volt bátorsága ezt 
javaslatba hozni, mert attól tartott, hogy 
mosolyogni fognak idealizmusa felett, mert ily 
czélra a képviselőház, illetve kormányzat nem 
ad pénzt. Meg van szóló győződve, hogy ily 
királyi bizottság működése hatékonyabb lenne, 
mert akkor a hatóságok is ki fognak rukkolni 
s akkor nem lehet kertelni s az alattomos 
ügynökökről hallgatni, kik a kivándorlást nagyon 
is propagálják. 

Bartóky József: Hozzájárul Rubinek in-
dítványához, hogy a kiküldendő referensek az 
őszszel terjeszszék elé jelentéseiket. S addig a 
bizottság a kivándorlás okainak a tárgyalásába 
ne bocsátkozzék. Ez azonban nem zárja ki, 
hogy egyes dolgokat, amelyek kivitele széle-
sebb tanulmányt nem igényel, a bizottság ne 
tárgyaljon s itten az előadó által készített 
tervezetben itt van mindjárt a népies iratok 
terjesztése; ezzel már most foglalkozhatik a 
bizottság, de ezzel még legkevésbé fog sike-
rülni a kivándorlást megakadályozni. 

Rubinek Gyula: Többen sokalják az 
időt a kérdés előkészítésére és gyorsabb mun-
kát szeretnének. Örül annak szóló, hogyha 
1902-ben a bizottság kész munkával számol-
hat be. Nincs akadálya annak, hogy a mun-
kálat előbb elkészülhessen és felterjesztessők 
a kormányzathoz, de ekkor is a kongresszus 
az ő szankczióját ráadhatja, mert ily fontos 
kérdés, mint a kivándorlás, megérdemli, hogy 
az ország szine előtt tárgyaltassék. Ami a 
királyi bizottság kiküldését illeti, ahhoz hozzá-
járul, de ez nem zárja ki, hogy itt az egyesü-
letben e kérdéssel ne foglalkozzunk és állás-
pontunkat ki ne fejtsük. 

Bernát István : Hogy a királyi bizottság 
kiküldése nálunk szokatlan azt elismerni, ds ez 
nem érv arra, hogy ki ne küldessék. E királyi 
bizottság működésének meg volna az a nagy 
előnye, hogy a hatóságok és a magánosok is 
a legjobb hitük szerint eskü alatt vallanának. 
Szerinte a bizalmi férfiak rendszere mellett 
sok oly dolog titokban marad, aminek felele-
venítése nagyon fontos. Angolországban az 
uzsorakérdősekben, amelyekre nézve az angol 
közvélemény sötétségben volt, a kiküldött 
királyi bizottság oly dolgokat derített fel, 
amelyektől a közvélemény megborzadott. Szóló 
hiszi, hogy e kérdésben is ily bizottság ki-
küldése, illetve munkálatai alapján tisztán 
fogunk látni. 

Gróf Zselénski Róbert elnök összegezvén 
a vita folyamán felmerülteket, kimondja a 
bizottság határozataként, hogy a kivándorlás 
ügyében egy királyi bizottság kiküldésére az 
igazgató választmány utján felkéri a törvényho-
zást, az előadó által kidolgozott kérdőivet pedig a 
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bizottság megküldi az összes gazdasági egye-
sületeknek s felkéri őket adatok gyűjtésére és 
az egyes megyékben maga az egyesület is 
bizalmi egyéneket kér fel a kérdés tanul-
mányozására. 

A szétküldendő kérdőivet következőleg 
állította egybe a bizottság : 

1. Területén melyek voltak a kivándorlás in-
dító okai ? 

Összefüggésben vannak-e ezek az általános 
mezögazd. válsággal? 

2. Emelkedik-e a kivándorlás aránya s ha 
igen, miért? 

3. A tengerentúl mely vidékre irányul a kiván-
dorlás ? 

4. Foglalkozásukra nézve, kik vándorolnak ki 
leginkább : Kisbirtokosok ? — Iparosok ? — Munkások ? 

5. a) Miért vándorol ki a kisgazda ? 
i) „ , az iparos ? 
c) , „ „ a munkás? 

6. Az életből vett tipikus példaja nyújtandó a 
kivándorolt egyének teljes családi és gazdasági álla-
potának : 

a) ecsetelendő egy kisgazda életviszonya, összes 
jövedelme, magának és családjának fentartási költ-
ségei, adóssága, adóterhei. 

b) és c) ugyaniiy módon ismertetendők egy ipa-
ros- s egy munkáscsalád életviszonyai. 

7. Ha a gazdasági bajokat előidéző okok között 
helyet foglalnak az alábbiak, úgy mindegyik külön 
méltatandó : 

a) A zsákmányoló erdőgazdaságból származó 

b) A közlegelők feltöréséből származó bajok. 
c) A községek rossz gazdálkodásából szár-

mazó bajok. 
d) A korcsmahiteibői származó bajok. 
e) Uzsorák különféle nemeiből származó bajok. 
f) Az örökösödési fölosztásokból származó bajok. 
8. Mily irányban érzik a kivándorlás káros kö-

vetkezményeit a mezőgazdák ? 
9. Mi történt már eddig a kivándorlást előidéző 

gazdasági bajok orvoslása czéljából és mily ered-
ménynyel ? 

10. Mily befolyás tulajdonitható a kivándorlási 
ügynökök működésének? 

11. Küldenek-e a kivándorlók haza pénzt s az 
mily czélra fordittatik itthon ? 

12. Előnyös-e, ha a kivándorló vissza jön; er-
kölcsi és hazafiúi magatartása milyen ? 

13. Véleménye szerint és viszonyai között mi a 
teendő ? 

A bevándorlás. 

Előadó. Most jönnek a mesterséges okok, 
amelyek között elsősorban a bevándorlással kell 
foglalkoznunk. Azt tapasztaljak ugyanis, hogy 
a felvidéki vármegyék egynémelyikének kiván-
dorlása és az orosz meg galicziai bevándorlás 
között szoros okozati összefüggés van, mert abe-
özönlöttek a mi népünket szorítják ki. Nekünk 
bevándorlási törvényünk nincs, az jöhet be, aki 
akar, más kötelezettsége nincs, minthogy köteles 
bejenteni három hónap alatt a község birájánál, 
hogy abban a községben megtelepedik. Két év 
múlva joga van a települési engedélyre s öt 
év múlva honpolgárságot szerezhet. 

Nézetem szerint nem volna szabad meg-
engedni, hogy Magyarországba mindenféle ele-
mek bejöjjenek és magyar polgártársainkat ki-
szorítsák. Amerika, mely egyfelől az idegen 
Ország elemeit saját érdekében magábaszivja, 
másfelől ezeket megválogatni is igyekszik és a 
rá nézve káros elemek beözönlése elé tilalom-
fákat állit. Az amerikai bevándorlási törvények 
szerint csakis oly egyének mehetnek be, kik 
72 frt készpénzt tudnak felmutatni, ezektől 
fejenkint egy dollár adót szednek. 

Hogyha Amerika, ez a szabad állam meg-
teszi, hogy ő az oda kivándorló elemeket 
megszorítja, klasszifikálja, akkor azt hiszem 
ehhez nekünk is jogunk van, szükségünk pedig 
sokkal inkább, mert mi kisebb állam vagyunk, 
nekünk a mi nemzeti erőnket fokozott gondos-
sággal kell védelmeznünk. 

Az Unió 1882-ben a khinaiakat egy tör-
vénnyel kirekesztette az Egyesült-Államokból. 
Hogyha az Uniónak ezt megtenni joga volt, 
akkor miért ne volna nekünk is jogunk a 
galicziai és orosz zsidókat egyszerűen kitiltani. 

Itt mindenesetre sok dolog van, amely-
lyel a bizottságnak foglalkoznia kell, a beván-
dorlás áramlatát meg kell szorítani, tilalomfát 
kell felállítani s főképen azon elemeket kell 
kiszorítani, amelyek gazdaságilag kárára van-

nak az országnak s ezek főként a Galicziából 
és Oroszországból bevándorló úgynevezett kazá-
rok. Méltóztassék a bizottságnak bizonyos alap-
elvek kijelölésével megbízást adni arra, hogy 
a bevándorlás szabályozása iránt felmerülő 
kívánalmakra nézve javaslat dolgoztassák ki, 
mégpedig a bevándorlás megszorításának mód-
ját kereshetnénk egyfelől bizonyos vagyoni és 
erkölcsi garanczia megkövetelésében, azután a 
település és birtokszerzési engedély megszorí-
tásában, mint azt Baross János dr. javasolta 
olyformán, hogy a bevándorló ne öt, de 10 
évig legyen köteles itt lakni, mig birtokot sze-
rezhet, azonkívül adassék meg a községeknek 
az a jog, hogy mikor valamely beköltözöttet 
anyagilag, vagy erkölcsileg veszedelmesnek 
talál a lakosságra, akkor joguk legyen a ható-
sági kiutasítást kérelmezn.. Ezek azon szem-
pontok, amelyeket az illetőnek a propoziczió 
megtételénél szem előtt kell tartania. 

Ajánlja, hogy a kivándorlás kérdésének 
tanulmányozására és konkrét javaslat kidolgo-
zására dr. Baross Jánost kérje fel a bizottság. 

Pillér Kálmán: Előadó a bevándorlás 
okairól beszélt s illetve szerinte a bevándorlás 
egyik fő oka kivándorlásnak. 

Szóló, mint azon mostoha vidék lakosa, 
hol a kivándorlás legnagyobb mértékben van, 
konstatálja, hogy a kivándorlásnak nem a be-
vándorlás az oka, hanem tisztán a kapzsiság 
a népnél s a rövid idő alatt való megvagyonoso-
dás reménye vezeti őt a kivándorlásra. Shogy 
indokolja ezt az állítását, jelzi, hogy kisgazda 
és mégis rászorul arra, hogy Sárosmegyében 
mezőkövesdi emberekkel dolgoztasson s erdő-
kezelésében pedig horvát emberekkel kell dol-
goznia, mert az ottani munkás nem dol-
gozik. Ez az oka a kivándorlásnak, a 
remény, hogy rövid idő alatt megvagyonosodik 
a kivándorló. Mi Sárosban, úgymond szóló, 
ezen kérdéssel behatóan foglalkoztunk köz-
igazgatóságilag és társadalmiig g is, és czélt 
nem tudtunk elérni azért, mert végre is elvül 
ki van mondva, hogy nem korlátozható az 
egyéni szabadság. 

Mi tudjuk, hogy a kivándorlás főténye-
zője az utazó ügynök és ilyen ügynökök ami 
körjegyzőink, ami tanítóink stb. Egy kiván-
dorló község elöljárója tudja, hogy a kiván-
dorlók a legtöbb esetben útlevél nélkül mennek 
ki, de ilyen esetben hiába intéztünk felter-
jesztést a belügyminiszterhez s hiába kértük, 
hogy az illetéktelen kivándorlást nehezítse 
meg azzal, hogy az útlevélre . az illető kiván-
dorló arczképe nyornassék reá ; nem tudtuk 
ezt elérni, pedig ez sokat visszatartott volna 
attól, hogy illetéktelenül ki ne vándoroljon. 
Nézetem szerint a bevándorlás nem oka a ki-
vándorlásnak, mégis elfogadnám előadó azon 
egyik alternatíváját, hogy a községi elöljárók-
nak joga volna a terhére váló bevándorlót ki-
utasítani. Ezt elfogadnám. Ami a megoldást 
illeti, hogy tovább menjek, a mai viszonyok 
között nézetem szerint fontos feladat meg-
könnyíteni a visszavlndorlást, Igen sok ki-
vándorló ugyanis ott marad, mert hadköteles 
és attól tart, hogy visszakerülve belevonják a 
hadkötelezettségbe; de még több azok száma, 
akik határozottan tönkrementek s nincs va-
gyonuk a visszautazásra. A visszavándorlás 
megkönnyítése stipendiumokkal is elősegítendő. 

Bujanovics Sándor szerint nagy szük-
ség van arra, hogy a bevándorlás szabályoz-
tassék. Az ország bizonyos vidékein a ki-
vándorlás nem kivándorlás, nem érdemli 
meg ezt a nevet: az egész Felvidéken a ki-
vándorlók legkisebb része az, amely kiván-
dorol azzal a szándékkal, hogy többet 
vissza ne jöjjön. 99 százaléka azzal megy 
ki, hogy néhány évig dolgozik, kin t pénzt sze-
rez s vagyonosodva vissza jön, de épen ez az 
osztály van kitéve kivándorlási útjában és 
visszajövetelében a legküíönbféle zaklatásnak 
és kizsákmányolásnak, ugy, hogyha e tekin-
tetben a hazának elhagyását a munkásra 
nézve szabályozni nem tudjuk, legalább igye-

kezzünk oly intézkedéseket tenni, hogy azok, 
akik kimentek, haza is jöhessenek és keserves 
munkával szerzett pénzüket haza is hozhas-
sák, mert igen sok eset forog fenn, tudomá-
sunk van róla, hogy az illető kiment, pénzt 
szerzett és a pénz tőle el is vétetett. 

Bartóky József: A bevándorlásnak nem 
tulajdonit oly nagy jelentőséget. A székely ki-
vándorlás nagy méreteket ölt, ott pedig be-
vándorlás nincs. Szólót megerősíti ezen meg-
győződésében Baross János dr. kimutatása, 
amelyből kitűnik, hogy ott van legtöbb kiván-
dorlás, ahol nincs bevándorlás. 

Bernát István : Nincs kifogása az ellen, 
hogy Baross János bizassék meg a bevándor-
lás kérdésében a konkrét javaslat megtételé-
vel ; de szóló ugy tudja, hogy a belügyminisz-
térium Sélley tanácsossal a kérdést tarmlmá-
nyoztatta mar s annak kész dolgozata is van 
már a bevándorlás korlátozása tekintetében. 
Felkérendőnek tartja tehát az előadót, hogy 
ezen dolgozatot is tekintetbe vt>gye. 

Pillér Kálmán: Biztos adatai vannak az 
iránt, hogy éppen Mármaros és Uag megyék-
ben, ahol a legnagyobb a kivándorlás, hogyha 
nem volna bevándorlás, nem volna munkaerő, 
A bevándorlási kérdést gazdaságilag nem 
tartja akutnak s inkább foglalkoznék a kiván-
dorlás okainak kutatásával. 

Szilassy Zoltán : A bizottság figyelmébe 
ajánlja, hogy tudomása szerint Bereg Már-
maros, Ugocsa és Ung vármegyék érdekeltjei 
a belügyminiszterhez már három-négy év előtt, 
legutóbb pedig a ruthén bizottság kebeléből 
felterjesztést intéztek aziránt, hogy a belügy-
miniszter-a bevándorlást ós különösen pedig 
az improduktív elemek bevándorlását meg-
felelő módon szabályozza és gátolja meg. 
Tehát mikor ily tekintélyes kiterjedésű érde-
keltség szükségesnek tartja ezirányban lépé-
seket tenni, ez legalább is az bizonyítja, hogy 
általános szempontból ezen kérdést nem is 
lehet elintézni, mely az ország egyes részeiben 
nagy fontossággal bir. Éppen ezért előtte 
szólóval szemben nem tartana helyesnek ezen 
kérdést eliminálni a tanulmányokból. 

Gróf Zselénski Róbert elnök : Összegezi 
a viták eredményét s felkéri dr. Barosst a be-
vándorlás kérdésének tanulmányozására. 

A kivándorlás szabályozása. 

Előadó: A kivándorlás irányításának, 
szabályozasának és a kivándorlás érdekkép-
viselete kérdésében bizonyos törvényhozási in-
tézkedések provokálására van szükség s ezt 
megtehetjük már most a kérdés mai ismerete 
mellett is. Szorosan véve nem tartozik ugyan 
egy gazdasági testület feladatai közé, hogy ö 
a végrehajtó hatalomnak direktívákat adjon, 
hogy mily törvényhozási intézkedések szük-
ségesek, de arra mégis hivatott az egyesület, 
hogy provokáljon ily törvényhozási intézkedé-
seket, mert mint látjuk, a kivándorlás politiká-
ját Amerikában is gazdasági érdekek moz-
gatják. 

Ismerteti ezután előadó az észak-amerikai 
Egyesült-Államokbevándorlási törvényalkotásait, 
melyek első sorban is a szegény, majd a 
czivilizálatlan elemek kiszorítására irányulnak. 
Nekünk legelső teendőnk, hogy ne ereszszük ki 
azokat az embereket, akik elő az Unió beván-
dorlási törvénye tilalomfát állit, azaz kiván-
dorlási törvényeink összhangzatba hozandók 
az Unió bevándorlási törvényeivel. A másik 
fontos kérdés a kivándorlók irányítása. Tudjuk, 
hogy az Egyesült Államokba menők 90 száza-
léka Newyorkban száll partra, ahol nincs 
terük, holott érdekünk, hogy igyekezzünk oly 
vidékekre irányítani embereinket, hol munka-
képességüket érvényesíteni tudják. A kiván-
dorlás irányításának a kérdését a kivándorlási 
törvény keretében kell megoldani. A németek 
ezt sikerrel oldották meg, szervezték ugyanis a 
kivándorlást irányító irodát, melyet összekötte-
tésbe hoztak amerikai konzulátusokkal. Ezt az 
intézmény irányítja a munkásokat, ellenőrzi 
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az ügynökök működését, akiktől nagy katiczió-
kat vesz biztosíték gyanánt s a hajójegyek el-
árusitását szigorú felügyelet alatt tartja. A 
német állam ezenkívül iskolákkal, társadalmi 
szervezetekkel, újságokkal is igyekszik a német 
állam kötelékében a kivándorlott polgárokat 
megtartani. 

Nálunk mindez nincs; amikor tehát a 
kivándorlás kérdését törvényesen rendeztetni 
fogják, ugyanakkor gondoskodni kell egy szerve-
zetről, amely a kivándorlást hivatott legyen 
irányítani s a kivándorlókat összetartani és 
megmenteni a magyar nemzetnek. Ki kellene 
az előadottak alapján fejteni, hogy a kiván-
dorlás törvényes rendezésére nézve mily 
irányú kívánalmai merülnek fel a bizottságnak. 
Ez a kérdés azonban megosztandó ; igy az ame-
rikai magyar telepeknek az anyaországgal való 
kapcsolatba hozatala és érdekképviselete kér-
désében Szilassy Zoltán volna felkérendő egy 
propoziczió kidolgozására, mint akinek az észak-
amerikai viszonyokat megismerni már al-
kalma volt. 

Bálás Árpád : Üdvösnek találja, hogyha 
a kivándorlás kérdése minden frázisra kiter-
jesztendőleg dolgoztatik fel, de a kérdés jogi 
oldala nem tartozik az OMGE. által megol-
dandó kérdések közé s javasolja, hogy tisz-
tán csak a mezőgazdasági vonatkozású kér-
dések tárgyaltassanak. 

Gróf Károlyi Sándor: Azt mondja előtte 
szóló, hogy azzal foglalkozzék a bizottság, 
ami őt speczialiter érdekli. Nem lehet kétely 
aziránt, hogy a kivándorlás faktuma két ténye-
zőn fordul meg, úgymint: ami kiűzi a hazá-
ból a kivándorlót és ami a kivándorlásra 
vonzza őt. A kétirányú fürkészés szükséges-
sége merül itt fel. 

A földmivelésügyi miniszter által tengeren-
túlra kiküldött gazdasági attasé végezhetne 
e tekintetben becses munkát, folytathatná az 
adatok gyűjtését ott, ahol azt Hegedűs Lóránt 
elhagyta, kutatni kellene, hogy mennyi magyar 
ember megy oda ki, mennyi boldogul, mennyi 
pusztul el, mennyi telepszik ott le és milyen 
viszonyok között van. Szerinte az egyesületnek 
ez irányban felterjesztést kellene intézni a 
földmivelésügyi miniszterhez. 

Forster Géza: Azt tartja, hogy a ki-
vándorlási törvényhez szükséges adatok a bel-
ügyminisztériumban gyűjtessenek össze és az 
egyesület felterjesztésben kérhetné a kormány-
zatot, hogy a kérdés törvényes rendezésénél 
igyekezzék a gazdaközönség kívánalmának 
megfelelni. Ami a kivándorlás feletti tanácsko-
zásokat és javaslatokat illeti, ez uton is sokat 
tehetünk, ott van az attasé, de Észak-
Amerika oly óriási terület, hogy egy személy 
körültekintése sok időt venne igénybe, de tud-
juk, hogy vannak ott olyan egyének, kik ezen 
kérdés iránt melegen érdeklődnek, ezeket is 
fel lehetne szólítani, hogy adnának rövid tanul-
mányokat a maguk vidékéről s az amerikai 
magyar lapokban is felhívást lehetne közzé-
tenni, hogy az érdek'ődő birtokosok, lelkészek 
stb. tájékoztató adatokat szolgáltassanak. Sze-
rinte társadalmi uton sokkal több adathoz 
lehetne jutni. Indítványa odaterjed, hogy a ki-
vándorlási törvény meghozatalára vonatkozó 
javaslat ne a bizottságban tárgyaltassék, 
hanem ez irányban irjon fel a kormányzathoz 
az egyesület. 

Dr. Csillagh Gyula: A kivándorlás kér-
désének a megoldása igen nehéz. Ha nézzük az 
egyes államokat, hogy miként intézkedtek a 
kivándorlás megakasztása tekintetében, látjuk, 
hogy a legtöbb államban megszorítják a ki-
vándorlást azzal is, hogy addig, mig valaki 
magánjogi kötelezettségeinek meg nem felelt, 
ki nem vándorolhat; de ezen nézet is 
megtámadtatott ujabban és ezt is nehéz ke-
resztülvinni, mert könnyű kibújni alóla. Olasz-
ország a kérdést 1888-ban akként szabá-
lyozta, hogy a kivándorlási ügynökségeket 
magas kvalifikáczióhoz kötötte, sőt egy büntető-
jogi határozmányt is hozott, melyek szerint a 
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hamis Ígéretekkel kivándorlásra való rábirást, 
továbbá azt, hogy a kivándorló munkával 
fizesse meg a szállítás költségeit, szigorú bün-
tetéssel sújtja. Mindezen kérdések elintézése 
tisztán a közigazgatás körébe tartózik, de az 
okok kinyomozása a gazdákat illeti. A legtöbb 
állam megbízta a külföldi konzulátusait a ki-
vándorlás szemelőtt tartásával, ez nálunk is 
megtehető volna. 

Bernát István kérdi, vájjon csak a 
tengerentúli kivándorlás kérdésével foglalkozik 
a bizottság most és a többi kérdések később 
kerülnek tárgyalás alá? Itt csak az Egyesült-
Államokba történt kivándorlásról van szó, 
,holott Dél-Amerikába is irányult ujabban a ki-
vándorlás és ennek értelmében kibővitendő 
volna az egész kérdő-ív. Egyúttal kérdi, vájjon 
a bizottság foglalkozni kiván-e a székely ki-
vándorlással ? 

Előadó: A székely kivándorlás Romá-
niába és Moldvába irányul, ez külön termé-
szetű dolog s erre külön tervezetet fog készí-
teni. A tengerentúli kivándorlás inkább csak a 
Felvidéket érdekli s az a bizottság elé terjesz-
tett kérdő-iv pusztán csak azon vármegyéknek 
szól, melyek a tengerentúli kivándorlás iránt 
vannak érdekelve. Szóló azt az álláspontot 
foglalja el, hogy Dél-Amerikába a kivándorlást 
nem kell megengedni, mert ez káros. Azon 
fölvetett kérdés, hogy ki hivatott ezen kérdé-
sek elintézésére, beismeri, hogy az OMGE. 
nem, de mikor ily nagy kérdést tárgyalás alá 
veszünk, lehetetlen, hogy rá ne mutassunk a 
kérdés minden ágazatára. Hozza meg a tör-
vényi alkotásokat az, aki arra hivatott, de ne-
künk az akcziót, a törvényhozási lépést provo-
kálni kell. Hogyha a bizottság ekként hatá-
roz, teljesen elég, ha a törvényhozáshoz fel-
írunk s rámutatunk, hogy erre az akczióra 
szükség van. Nagy súlyt fektet szóló Károlyi 
Sándor gróf azon javaslatára, hogy a tenge-
rentúli viszonyokról tájékozódni kell. Nagy 
baj, hogy éppen Magyarországnak a leggyen-
gébb a konzuli képviselete, a newyorki konzu-
látustól igen nehéz informácziókat szerezni, 
ott rendszeresíteni kellene valóságos konzuli 
állásokat és oly kereskedelmi egyének alkal-
maztassanak, akikben megbízni lehet. 

Bálás Árpád fölhozza, hogy a delegáczió-
nális ülésen szóvá tétetett a rendes konzulok 
alkalmazása s a külügyminiszter kijelentette, 
hogy eddig is csupán pénzügyi okok akadályoz-
ták a konzulok alkalmazását s a felszólalás 
folyománya képen fel van véve a jövő évi 
budgetbe a személyzetszaporitás, Pittsburgban 
a konzulátusnál van már néhány magyar 
ember alkalmazva. 

Bernát István kifejti, hogy ujabban a 
helyzet már javult; 15 évvel ezelőtt csak egy 
hivatásos konzulunk volt a tengeren tul New-
Yorkban, most már több helyen van. 

Baross János dr.: Köszönettel fogadja a 
megbízást, minthogy azonban a bevándorlásra 
nincs elég adat rendelkezésre, azt kéri a 
bizottságtól, hogy legyen szives beszerezni a 
kormányzat által összegyűjtött adatokat. Elő-
adó helyesen említette, hogy a kérdést két 
részre kell osztani s el kell választani a 
romániai kivándorlást az amerikai kivándor-
lás kérdésétől. Előadó helyes disztinkczióját 
igazolja az alábbi táblázat, melynek adatait 
szóló gyűjtötte össze. 

Negatív {fogyd) vármegyék. 
1900. január l-től — október l-ig. 
Megye Természtes Kiván- A népesség Megye 

szaporodás dorlás fogyott 
Turócz 500 ' 640 — 140 

2. Abauj-Tcrna 1601 2724 — 1123 
Sáros 1794 4274 — 2481 

1698 3118 — 1420 
5. Ung 2127 3563 — 1446 
6. Zemplén 3988 5558 — 1570 
7. Brassó 599 4426 — 3827 
8. Csik 1469 3328 — 1859 
9. 922 1190 — 268 

10. Háromszék 3063 — 2149 
11. N.-Küküllő 872 2557 — 1685 
12. Szeben 821 3766 — 2G45 
13. Udvarhely 414 604 — 19Q 

\m 
Bálás Árpád: Fölemlittetett itt, hogy a 

dél amerikai kivándorlás nem kívánatos. Erre 
nézve egy belügyminiszteri figyelmeztetést ol-
vasott szóló, melyben a szant-paolói konzul 
jelentése folytán figyelmezteti a közönséget a 
miniszter, hogy Dél-Amerikába ne vándoroljon 
ki, mert annak éghajlati viszonyai olyanok, 
hogy a legborzasztóbb helyzetbe kerülnek a 
magyar kivándorlók. Szólónak tudomása van 
arról, hogy Győrmegyéből gazdák és cselédek 
ujabban tömegesen vándorolnak ki Dél-Ameri-
kába. Különösen nők, kiket a leánykereskedők 
azzal csábítanak ki, hogy ott férjhez mehetnek. 
Fel kellene kérni a belügyminisztert, hogy a 
Dél-Amerikába irányuló kivándorlást a leg-
határozottabban tiltsa el. Mindezt annak iga-
zolására hozza fel, hogy a kivándorlás irányí-
tása szintén nagyfontosságú kérdés. 

Elnök kimondja a bizottság határozatai-
ként, hogy intéztessék felterjesztés a kormány-
hoz aziránt, hogy a ki- és bevándorlás törvé-
nyes szabályozására a lépéseket megtegye. 
Továbbá kéressék fel a belügyminiszter a be-
vándorlásra vonatkozó adatok rendelkezésre 
bocsátására, valamint arra is, hogy Dél-Ameri-
kába s kivált Braziliába irányuló kivándorlást 
minden rendelkezésre álló eszközzel megaka-
dályozni szíveskedjék. Felkérendő ezenkívül a 
kormány, hogy konzulátusaink és attasénk utján 
az észak-amerikai Egyesült-Államok magyar 
telepei felől részletes" informácziókat szerezzen 
és azokat hozzáférhetőkké tegye. Végül a ki-
vándorolt munkások érdeket képviselő társa-
dalmi szervezet miként való létesítésének kér-
désében Szilassy Zoltánt kéri fel tanulmányo-
zásra és esetleges propoziczió előtérjesztésére. 

A székely kivándorlás kérdését a bizott-
ság legközelebb tartandó ülésén fogja tárgyalás 
alá venni. 

Vámpolitikai kérdések. 
2. Miért alacsony a buza ára? 

A buza árának alakulása szorosan 

véve nem vámpolit ikai kérdés, de amivel 

a búzaár hanyatlása kapcsolatba hozat ik: 

az őrlési engedély eltörlése igen közelről 

érdekli a vámpolitikát. 

A fővárosi malom-ipar részéről ismé-

telten hal lunk utalást a f. évi búzaárak 

alakulására, oly indokolással, hogy az 

alacsony búzaáraknak közvetlen előidé-

zője az őrlési engedély eltörlése volt. 

Még alig hagyta el F iume kikötőjét 

az utolsó őrlési engedélyes lisztszállit-

mány , már előállott a fővárosi ma lom 

egyesület titkára s megdönthetetlen ada-

tok alapján beigazolta, hogy a kenyér-

liszt megdrágul, mert nem lehet kivinni 

a f inom lisztet. A számitásnak azonban 

egy kis h ibája akadt, amit aztán egy vi-

déki malomiparos leplezett le s igy az 

összes argumentáczió halomra dőlt. 

Ujabban Bacher Emil ur, egy fővárosi 

ma lom igazgatója hasonló buzga lommal 

s hasonló szerencsével kísérletez ugyan-

csak az őrlési engedély eltörlésének a 

hátrányait kimutatni s illetve a jelenlegi 

alacsony árakat az őrlési engedély eltör-

lésével kapcsolatba hozni . Ez utóbbi neki 

ugyan nem sikerült, de talán nekünk 

majd sikerülni fog. 

Egyelőre azonban lássuk az ö ada-

tait. Egy piczi kis táblázatból mérhet-

len fontosságú konzekvencziákat igyekszik 

a czikkiró levonni, a legnevezetesebb 

azonban az egész dologban az, hogy ezen 

nagyarányú konzekvencziák alapjául szol-
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gáló piczi táblázatnak egyetlen egy adata 
sem való. Hol felette, hol alatta marad 

az igazságnak, min t általában a malom-

érdekeltség minden egyes argumentuma 

s bizony nagy önmegtagadásba kerül, ha 

valaki ezen harczmodor daczára mégis rá-

szánja magát , hogy e nem lojális ellen-

fél által odavetett kesztyűt felvegye. 

Állitásom igazolásául közlöm Bacher 

ur adatait, ugy amint azt a Pester Lloyd 

f. évi 293-ik számában közölte s közlöm 

parallel ezekkel az én adataimat. Az 

én táblázatom adatait a Közteleknek 1899 

és 1900. évfolyamaiból vettem, alapul 

véve Guttmann és Waal czég gabona-

tőzsde tudósításait, a lisztáraknál pedig 

az Erzsébet és Lu jza gőzmalmok ugyan-

ott közölt árjegyzését. — Azt hiszem, 

hogy az alapul vett források hitelessége 

előtt még Bacher ur is meghajlik. 

A búzáná l a Tisza vidékén 80 klg-

mos buza napi átlagos eladási értékét 

vettem alapul, a lisztnél a malmok által 

jegyzett nullás liszt értékét. 

A búzaár kiszámításánál joggal ve-

hettem a tiszavidéki tO kilogrammos 

búzát alapul, m iu tán Bacher ur az angol 

viszonylat felállításánál az ott mindig 

legmagasabban jegyzett manitoba - buza 

árjegyzését veszi alapul. 

gában véve ez egyszerű tény még a búzaár 

alacsonyságára aligha bírhatott befolyással. 

S ezen hátrányok felsorolásában czikkirő 

elég bőkezű is. Azt mond ja , hogy az ara-

tás óta nem érvényesül a vám, holott 

1 S97/y8, 1898/1899, 1899/1900 években 

búzaáraink jelentékenyen a londoni árak 

fölött állottak, tehát a buzavédvám ér-

Abban igaza van a czikkirónak, hogy 

ezekben az években a védvám teljesen 

érvényesült, csak a miértet feledi el meg-

mondan i . 

Mig az 1897. évet megelőzőleg ki-

sebb-nagyobb kiviteli többletünk volt, 

addig 1897-től 1900-ig figyelembe vévé 

a buza és rozs külkereskedelmi forgalmát, 

valamint a szabad forgalomban és az 

őrlési engedélyes forgalomban kivitt s 

illetve behozott lisztforgalmat s ezt 70%-kal 

buzaértékre számítva át, behozatali több-

letünk volt. — Még pedig: 

1897. évben 2.629,546 q. 

1898-ban 4.275,177 q. 

1899-ben 887,702 q. 

E három évben tehát, behozatali 

ál lam lévén, a védvámnak érvényesülnie 

kellett. Az évi árainkat szembeállítva 

a londoni búzaárakkal, azt találjuk, hogy 

az árkülönbözet teljesen kapcsolatos a 

A 0-ás liszt és buza ára Budapesten vonatkozó hónap végén. 

Julius 
Augusztus 
Szeptember 
Október 
November 

Liszt ára Bacher adata 

1899. 1900. korona 

28-40 25- 3-40 
28-20 25-40 — 2"80 
28-— 25 40 — 2 60 
27-— 24-80 — 2 20 
26 — 24- 2 — 

H e l y e s e n 

1899. 1900. korona 

29-40 25-80 — 3 60 

28-40 26 60 — 1-80 

28-40 26 60 — 1'80 

28:— 26" 2'— 
27-20 25-40 — 1:80 

Bacher adatai szerint 
buza ára 

1899. 1900. korona 
9'25 7 65 — 3-20 
8 85 7 80 — 2'30 

8-90 775 — 2 30 8 77 7 90 — 174 
8 50 7 80 — 1-40 8-65 7-92 — 1-46 
8-25 7 55 — 1-40 818 7'75 — 0" 

1899. 1900. korona 

8 85 7 80 — 2 10 

De nemcsak a budapesti, hanem 

természetszerűleg a liverpooli árak sem 

felelnek meg a valóságnak. A liverpooli 

árjegyzéssel ugyan nem rendelkezem, de 

alapul vettem a londoni árjegyzést, ugyan-

csak a manitoba-buzát s mindenkor an-

nak legmagasabb árjegyzését véve figye-

lembe, tehát ennyiben kedveztem Bacher 

urnák. Hogy a londoni és liverpooli ár-

jegyzés között különbség nincs, az köz-

ismert tény. Az árjegyzési adatokat a 

Mark Lane Express-böl vettem, amelynek 

hitelességéhez azt hiszem szintén nem 

fér kétség. 

Ezen adatok alapján Bacher ur ada-

tait az alábbi táblázat módosítja. 

Liverpooli búzaárak 
Bacher szerint H e l y e s e n 

1899. 1900. -1 1899. 1900. 

julius 7 94 8-88 + 1 88 8"54 8 80 + 0"52 

augusztus 8 21 8 82 -f 122 8 54 8"66 -j-0*24 

szept. 8-43 9-15 + 1 "44 8 54 9'06 + 1'04 

október 8 38 9 00 + 1"24 9 06 8 80 — 0 52 

november 8-21 9 00 + 1-58 8"54 8-80 + 0'52 

A kiindulási alapul szolgáló táblázat 

ezen „jelentéktelen" korrekcziója után 

lássuk a levont konzekvencziákat. A czikk-

iró azt mond ja , hogy alacsony a buza 

ára azért, mert az őrlési engedély meg-

szűnt. Az őrlési engedély megszűnéséből 

folyólag tehát feltétlenül valamely hát-

ránynak kellett elöállania, mert hisz ma-

behozatali többletek nagyságával. 1897 

ju l iusban az árkülönbözet Budapest ja-

vára + 8 korona, 1898-ban: 4 kor. 40 f. 

1899-ben 58 fillér. — 1900. év jul ius 

havában az árkülönbség má r 2 korona 

Budapest kárára, azaz már nemcsak, 

hogy a vám nem érvényesült, de buza-

árunk a londoni piacznak két koronával 

alatta maradt. 

Hogy á l lunk 1900. év első felében 

buza-, rozs- és lisztforgalmunk tekinte-

tében ? 

1900. év jun ius 30-ig buza-, rozs- és 

lisztkiviteli többletünk 618,020 q, mig 

julius és szeptemberi negyedben 160,079 q. 

1900. év első három negyedében kivi-

teli ál lam voltunk, tehát ebből folyólag 

áraink a londoni paritás alá sülyedtek. 

Egyébként, ha valakinek, ugy ép a 

fővárosi malmoknak nem áll érdekében 

szellőztetni a kérdést, hogy miért nem 

magasabb a buza ára, mert tény, hogy 

a monarchia f. évi buza- és rozstermése 

egyáltalán nem indokolja a mai árakat. 

A monarchia 1900 évi buza és rozs 

termése 78 millió q. a földmivelésügyi 

miniszter által közrebocsájtott termés 

becslés szerint, holott 1899 ben 89 millió 

q., 1898-ban 83 millió q., 1897-ben 

61 mi l l ió q. 1896-ban 85 millió q. volt, 

azaz ez öt év átlagban 79 millió q. Az 

előző öt év átlaga 87*6 millió q., mig az 

1886—1890-ig terjedő öt év átlaga 

80 millió q. 

Nyilvánvaló, hogy a monarchia f. 

évi buza- és rozstermése a monarchia 

szükségletének mögötte marad 6 — 8 

millió q-val s nyilvánvaló az is, hogy az 

1&00/1901. fogyasztási évben a monarchia 

buza- és rozsbehozatalra szorul és 

hogy ennek következtében a búzaárak-

nak mindenesetre a londoni árakkal 

egyenlő magasságuaknak, vagy esetleg 

még magasabbaknak is kell lenniök, 

amint az az előző három évben történt. 

Az 18e>7 és 1898-as évek árai nem 

normálisak, azokat a helyi spekuláczió 

hajtotta fel. A monarchia búzaárainak 

normális termés esetén, tehát m időn a 

szükségletet fedezi a termelés, a londoni 

árakkal körülbelül egyenlöeknek kell lenni, 

azaz tekintetbe véve a napi áruhullám-

zásokat a : + vagy — differencziának az 

egy koronát nem szabad meghaladnia. 

A monarchia búzaárait ugyanis a bel-

földi termés magassága, a szerb vám és 

a búzának Londonig való szállítási költ-

ségei szabályozzák. Azaz a budapesti 

búzaár , normális termés esetén egyenlő 

a london i ár + szerb vám, azaz 1-80 

korona s — budapest-londoni szállítási 

költség. 

Ily áralakulást mutatnak fel az 

1888—1896 évek búzaárai , amennyiben 

a jul iusi és októberi jegyzéseket figyelem-

bevéve, a budapesti árjegyzés maximá-

lisan 1-80 koronával magasabb s 2.80 

koronával alacsonyabb; az átlagos di-

ferenczia azonban a londoni ár fölötti 

és alatti ingadozásokat figyelembevéve 

1-50 korona. A jelenlegi londoni búzaár 

8-80 korona 50 kilogrammonként, a 

budapesti 7-75 korona, a különbözet 

tehát 2-10 korona q-ként. Ez a nagy 

árkülönbözet a termelési viszonyok által 

nem indokolt, más pedig m ind maga a 
termés mennyisége egy vámma l védett s 

behozatalra szoruló fogyasztási területen 

a természetes áralakulásra irányadó nem 
lehet. 

Bacher ur azt állítja, hogy igenis 

van egy ilyen irányadó tényező, még 

pedig a f inom liszt ára. A f inom liszt 

jun ius óta szerinte három koronával 

esett, amennyibén julius végén 27, no-

vemberben pedig 24 korona volt a nul-

lás liszt ára. 

Ezek a számok szintén némi kor-

rekczióra szorulnak, amennyiben jul ius 

végén a liszt ára 26.80, november vé-

gén pedig 25.40 korona Volt. Az ár-

különbözet tehát csak 1.40 korona, 

kevesebb mint fele annak, amit Bacher 

ur számadatai kitüntetnek. 

De bizonynyal a finomlisztnek eme 

árhanyatlása is, valami szokatlan jelenség 

a piaczon s ez a körülmény feltétlenül 

kell, hogy az árakra kedvezőtlen kiha-

tással birjon. 

Lássuk az előző időszakok áralaku-

lását. Az 1900. év első hat hónap jában 

a nul lás liszt átlagos ára 25.66 korona, 

ju l ius—november i időszakban pedig 26.10 
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korona, tehát az átlaglisztárak emelkedtek. 
De a finomabb liszt ára hanyatlott, junius-

tól-deczemberig: 1899-ben 5.40 koroná-

val, 1898-ban 6.60 koronával, 1895-ben 

1 koronával, 1894-ben 2.20 koronával 

1893-ban 2.80 koronával, 1892-ben 2.60 

koronával s az őrlési engedélyes forgalom 

fennállása óta csak három oly évet jegy-

zünk, az 1891, 1896 és 1897 éveket, 

amikor a finom liszt ára juliustól-deczem-

berig 1-00, 4-80, illetve 10 koronával 

emelkedett. 

A két utóbbi év lisztárainak az 

emelkedését indokolja egyrészről 1896-

ban a lisztkivitellel hátralékos malmok 

kivitelre szorítása, amely a monarchiában 

meglehetős liszthiányt idézett elő, az 

1897-diki emelkedést pedig a rossz termés. 

S csodálatos, hogy az előző hat év 

egyikében sem jutott eszébe Bacher Emil 

urnák, hogy a finom liszt árának jelzett 

időszakban való csökkenésében rejlő ve-

szedelemre utaljon, s ezt esetleg az őrlési 

engedélyes forgalommal hozza kapcso-

latba. A finomliszt árának ezen csökke-

nése egy természetes jelenség, mert hisz 

nyilvánvaló, hogy juniusban, amidőn a 

buza- és lisztkészletek a legkisebbek, a 

liszt árának a legmagasabbnak kell lenni, 

és november és deczemberben, amidőn 

már ez uj buza lisztje nagymennyi-

ségbén lepi el a piaczokat, a finom liszt 

árának is csökkennie kell. 

De amidőn Bacher ur ezt a tételt, 

hogy azért alacsony ma a buza ára, mert 

a finomabb liszt ára csökkent, felállítja, 

bizonynyal teszi ezt azért, mert előző 

tapasztalat igazolja, hogy midőn a finom 

liszt ára emelkedett, a buza ára is emel-

kedett. 

Sajnos, épp a hivatkozott f. év ada-

tai mást igazolnak. Amig ugyanis f. évi 

junius hó 23-án a finom liszt ára 26.80 

koronával jegyeztetett s a búzaár 16 

korona volt q-ként, addig julius elején a 

nullás liszt ára 27.80 korona, a búzáé 

pedig 15.Ö0 korona. Amig tehát a 

finom liszt ára 1 koronával emelkedett, 

a buzaé 40 fillérrel csökkent. 

De ugyancsak a f. évben januártól 

egész junius végéig a buza ára 8.40—8 

korona között ingadozott s januártól ju-

nius felé engedett az ár, holott a finom 

liszt ára januártól májusig 1.80 koroná-

val, juniusig 1 koronával, juliusig 2 ko-

ronával emelkedett. Amig tehát a finom 

liszt ára emelkedő, addig a búzáé csök-

kenő irányzatot mutat, s igy teljesen 

megdől Bacher ur idevonatkozó okosko-

dása. 

Hogy egyébként finomlisztáraink 

^alacsonyak vagy magasak, azt akkor 

tudjuk meg, ha a mi finomlisztárainkat 

összehasonlítjuk a londoni piaczon jegy-

zett finom magyar liszt áraival. 

Londonban a magyar liszt ára 

1899-ről 1900-ra juliusban 2.80 koroná-

val hanyatlott, Budapesten 2.60-val, 

augusztusban Londonban 2.84, Buda-

pesten 1.80 koronával, szeptemberben 

Londonban 1.88, Budapesten 1.80 kor. 

októberben Londonban 2.84, Budapesten 

2 koronával, novemberben Londonban 

1.88, Budapesten 1.80 koronával. 

A londoni lisztárhanyatlás tehát 

minden hónapban jelentékenyen nagyobb 
volt, mint a budapesti, ugy hogy a tavalyi 

paritást véve alapul a budapesti finom-

lisztárak f. évi juliusban [20 fillérrel, 

augusztusban 1.04 fillérrel, szeptember-

ben 8 fillérrel, októberben 92 fillérrel s 

novemberben 1.04 fillérrel voltak maga-

sabbak, ami annyit jelent, hogy a liszt-

árakra nézve már érvényesült az önálló 
áralakulás. 

Miután lisztkivitelre silány termésünk 

lolytán nem vagyunk ráutalva, a f. évi 

budapesti lisztárak aránylagosan, a tavalyi 

paritás fölé emelkednek. Hogy az emel-

kedés nem nagyobb, mert hisz a rossz 

termésből folyólag nagyobbnak kellene 

lennie, annak a buza alacsony ára az 

oka, amely alacsony ár lehetővé teszi az 

osztrák malmoknak szükségletük olcsóbb 

fedezését s ily kép lehetővé teszi azt is, 

hogy a budapesti malmok lisztverse-

nyét az osztrák piaczon megnehezítsék 

olcsóbb árajánlataikkal. 

Itt van a szoros kapcsolat a buza- és 

lisztárak között, s itt van az a közös 

érdek, amelyik a malomipart a gazdával 

összefűzi s amely közös érdeknek egyoldalú 

megsértése azáltal, hogy a búzaárakat 

lenyomjuk, feltétlenül érvényesül a má-

sik oldalon a lisztárak hanyatlásában. 

Hogy egyébként a f. évi julius, 

november havi finomlisztárcsökkenés 

nem abnormális jelenség, az nemcsak a 

mult évek nagyobb árcsökkenésének a 

felidézéséből nyilvánvaló, de nyilvánvaló 

akkor is, hogyha az 5 ös számú kenyér-

liszt árát viszonylatba hozzuk a finom 

liszt árával. 

Ha a finom liszt ára egyoldalulag 

esett a f. évben, akkor a finom liszt 

és a kenyérliszt közötti árdifferencziának 

meg kellett szükülnie, még pedig foko-

zottabb mértékben, mint az előző évek 

áresésénél történt. Az adatok azonban a 

következőket igazolják: 

1898-ban a nullás és ötös liszt kö-

zötti árdifferenczia 3.60 korona, junius 

végén 9 K., julius végén 6.20 K., deczem 

ber végén 6.20 korona, 1899-ben, amikor 

még mindig nagyon magasak a liszt-

árak, januáriusban 6.60, juniusban 5 

korona, deczemberben 5 korona, 1900-ban 

januáriusban 4.80 korona, juniusban 

6.30 korona, novemberben 5.20 korona. 

A f. évi november havi differenczia nem 

marad tehát mögötte az előző évinek s 

jóval meghaladja a f. évi január havi 

differencziát, ugy hogy annak az állitás-

nak, hogy a finom liszt ára nálunk egy-

oldalulag sülyedt volna, teljesen tartha-
tatlan. 

Azt mondja a czikkiró, hogy a 

finom liszt árát eddig is csak az a kö-

rölmény tartotta fenn, hogy az erősza-

kolt első félévi lisztkivitel folytán a rak-

tárak igen megürültek. 

Az előző félév lisztárainak összeha-

sonlítása a f. félév 5 hónapjával ép ellen-
kezőt bizonyít, nem azt, hogy a kiürült 

raktárak a további visszaesést megakadá-

lyozták, sőt ellenkezőleg a lisztáremel-

kedést idézték elő, mert hisz az első fél-

évben a hat hónap utolsó hetének jegy-

zését alapul véve az átlagos lisztár 2o.66 

korona, a f. év öt hónapjának átlagos 

nullás lisztára 26.10 korona. De ép ezen 

kiürült raktárak igazolják azt a meggyő-

ződésünket, hogy nemcsak a lisztárak-

nak nem hanyatlani, de emelkednie kel-

lett volna, de a búzaáraknak is s a lisztár 

csak azért nem emelkedhetett, mert 

később kimutatandó körülmények a búzaár 
csökkenésére mesterségesen hatottak közre. 

Azt mondja a czikkiró továbbá, hogy 

a finomlisztkivitelre igen kedvező volt 

a f. évi aratás ideje, de nem lévén őrlési 

engedély, a lisztkivitel pangott. Ezzel 

szemben a tény az, hogy a julius-szep-

temberi negyedben kivittünk 180.000 q. 

lisztet, amiből daczára a londoni magyar 

lisztárak csökkenésének, körülbelül 120.000 

q. ment ki Angliába. 

Tavaly ugyanez időszakban az őrlési 

engedély virágzása idejében 457.000 q. 

lisztet vittünk ki, ezzel szemben azonban 

behoztunk 731.000 q. búzát. A forgalom 

ez alakulásából ki-ki fogalmat alkothat ma-

gának, hogy melyik előnyösebb hatású 

az árak alakulására. 

Végül azt mondja a czikkiró, hogy a 

finomabb liszt áralakulása azért befolyá-

solja a búzaárakat, mert finomabb liszt-

ből állandóan feleslegünk van. Egyébként 

is folytonosan halljuk azt hangoztatni, 

hogy a mi finom lisztünket nem tudjuk 

mind a monarchia piaczain elhelyezni s 

hogy igy ebből évenként jelentékeny 

feleslegünk van, amit minden körülmé-

nyek között a külfüldön kell elhelyezni 

s hogy ez az elhelyezendő finom liszt 

körülbelül 1 millió q. 

Sajnos, ami forgalmi statisztikánk a 

tekintetben nem ád tájékoztatást, hogy 

mily lisztfajok vitetnek ki a vámkül-

földre. A kereskedelmi muzeum és a hír-

lapok tudósitásaiból azonban nyilvánvaló, 

hogy nemcsak finom liszt megy a kül-

földre, hanem különösen Svájczba kenyér 

liszt is elhelyezésre talál. 

Egyébként hogy nemcsak finom-

lisztet, de igen nagy mennyiségű más 

lisztet is vittünk ki, igazolja a közös 

statisztikának az értékélése. Pl. az 1900 

évi első félévi forgalmat feltüntető közös 

statisztika 32 koronában állapítja meg a 

kivitt liszt q-jának átlagárát, amely 

átlagár kiszámításául az alábbi tételek 

szolgáltak: 13.80 kor., 16 kor., 17.40 kor., 

26.90 kor., 30 kor., 32 kor., 41 kor., 

43 kor. Azt lehet tehát mondani, hogy 

a liszt minden fajtája elhelyezésre talál 

a külföldön s hogy általában nem áll az, 
mintha csakis finom lisztünket volnánk 
képesek a külföldön elhelyezni. 

De elfogadva a fővárosi malmok theo-

riáját, mely szerint évenként 1 millió q. 

finomliszt feleslegünk vár elhelyezést a 

külföldön, vájjon az őrlési engedélyes 

forgalom idején sikerült-e külföldön ezt 

az 1 millió q. finom liszttöbbletet el-

helyezni? 
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Szerényen taksálunk, ha azt mond-
juk, hogy a kivitt lisztnek minimálisan 
30°/0-ka nem 0-ás liszt, s ha ezt alapul 
vészük, ugy az őrlési engedélyes forga-
lom 10 esztendejében egyetlen egy évben 
sem vittek ki a malmok 1 millió q. 0-ás 
lisztet. De sőt, ha el is tekintünk ettől a 
30°/o-tól, ha elfogadjuk, hogy a kivitt 
liszt, mint 0-ás liszt volt, akkor is a 10 
esztendőből csak 4. évben érte el a ki-
vitt liszt az 1 millió q-t, hat évben pedig 
jelentékenyen alatta maradtunk, holott 
pedig ez években is lett volna kivinni va-
lónk, mert hisz 1892-ben 89 millió, 
1893-ban 92 millió, 1898-ban 83 millió, 
1899-ben 89 millió q. stb. buza és rozs 
termése volt a monarchiának. 

S nem elég, hogy az őrlési enge-
délyes forgalom ezen állitólagos 1 millió 
q. finom liszt kivitelét nem tette lehetővé, 
sőt egész külkereskedelmi forgalmukat hátrá-
nyunkra alakította át. Ha ugyanis az őr-
lési engedélyes forgalmat kombináljuk a 
szabad forgalommal, s a lisztót 70°/o-kal 
számítjuk át buza értékre, akkor azt fog-
juk találni, hogy 1891-től 1894-ig buza-
és lisztkiviteli többletünk az őrlési enge-
délyes forgalom figyelembevétele nélkül, 
tehát a szabad forgalomban évenként 
átlag 400.000 q-val nagyobb volt, mint 
az őrlési engedélyes forgalom beleszámí-
tásával, jeléül annak, hogy a fővárosi mal-
mok lisztkiviteli kötelezettségüknek egy 
évben sem félélvén meg, a behozott buza 
belföldön fogyasztatott el s illetve buza 
és liszt kivitéli forgalmunk mérlegét meg-
rontotta. 

A behozatali többlettel záruló években 
pedig azt találjuk, hogy az őrlési enge-
délyes forgalom a mi buzabehozatali több-
letünket i897-ben 300,000, 1898-ban 
850,000, 1899-ben lö0,000 q-al emelte s 
csakis két esztendő, 1895 és 1896 az, 
amidőn az őrlési engedély kedvezöleg 
hatott, azaz amidőn a szabad forgalom-
hoz képest az őrlési forgalom összkivite-
lünket 6—700,000 q-val emelte. Ezek 
azok az évek, amidőn a pénzügyi kor-
mány a vámhitellel hátralékos malmokat 
a vám lefizetésére, vagy a liszt kivitelére 
záros határidő alatt szorította s ez az az 
időszak, amidőn az angol lisztárak a 
legalacsonyabbak voltak, valamint a mieink 
is, s mégis a buza- és lisztkivitelből több-
letünk 1895-ben 1.374,000 q., 1896-ban 
1.160,000 q volt. 

Az őrlési engedély tehát nem felelt 
meg a várakozásoknak. Mert vagy nincs 
meg az a bizonyos 1 millió q. finom-
lisztfelesleg, vagy nem tudták azt a mal-
mok az őrlési engedélyes forgalom révén 
sem a külföldre szállítani s igy egyik 
esetben sincs szükségünk az őrlési en-
gedélyre. 

A budapesti malmok mégis ragasz-
kodnak hozzá, daczára annak, hogy 
, 1907-ig az őrlési engedély megújításáról 
szó sem lehet, azért mégis következe-
tes makacssággal és még nagyobb fur-
fanggal igyekeznek tévesen befolyásolni 
a közvéleményt, hogy ennek támogatá-
sával az őrlési engedélyes forgalmat 

újból biztosithassák maguknak. A helyett, 
hogy a változhatlan ténynyel számolva, 
még akkor is, ha tényleg igazuk volna, 
ha tényleg hiba követtetett volna el az 
őrlési engedélyes forgalom eltörlésével, 
igyekeznének más utak és módok fel-
használásával kárpótlást keresni, agazda-
társadalom egyetértésének a megbontá-
sára törekszenek, miáltal azt érik el, 
hogy a fővárosi malmokkal szemben a 
gazdatársadalom elhidegülése csak foko-
zódik. 

De ha a fővárosi malmok az őrlési 
engedélyes forgalomhoz ily makacsul 
ragaszkodnak, annak bizonynyal van 
valami fontos oka és ez ok az, hogy az 
őrlési engedély volt az a hatalmas fegy-
ver, amelylyel a búzaárakat tetszés sze-
rint tudták szabályozni, amelylyel liszt-
termékeikkel is előnyben voltak belföldi 
versenytársaikkal szemben. A fővárosi 
malmok diktálták a belföldön a buza- és 
lisztárakat is. 

S ezen diktatúra megdöltének örül 
a gazdaközönség s örül a fő városin kí-
vül az összes malomérdekeltség. Ennek 
a hatalmas fegyvernek elvesztése meg-
érthetővé teszi a kesergést, de nem a 
harczmódot, amelylyel az elveszett ked-
vezmény visszaállításáért küzdenek. Mert 
a küzdelem nemcsak szóval, nemcsak 
írásban folyik, de a tettek mezején is. 

A búzaárak hanyatlása igenis kapcso-
latos az őrlési engedély megszüntetésével, 
de csak 'annyiban, hogy a fővárosi mal-
mok a buza árának lenyomásával is 
befolyásolni akarják a gazdaközönség 
hangulatát a tekintetben, hogy az őrlési 
engedély visszaállítását követelje. Ennek 
az állitásnak csak gyenge bizonyítéka az 
a körülmény, hogy a Pester Lloydnak 
ugyanaz az a száma, amely Bacher Emil 
urnák jeremiádáit közli, lerántja a lep-
let, nem először az ez év folyamán, a 
malmok spekulácziójáról, amelyet röviden, 
de találóan ugy jellegez a tőzsdei tudó-
sítás, hogy a malmok a f. évben való-
sággal trenírozták magukat a nem vásár-
lásban. 

Ha tehát a malmok viselkedése a 
börzéhez és a fővárosi malmokhoz oly 
közel álló szaksajtóban is feltűnést kelt, 
mennyivel inkább kelthet feltűnést ez a 
mi köreinkben, amidőn napról-napra csak 
arról olvasunk junius óta, hogy a mal-
mok a vételtől tartózkodnak, holott tud-
juk azt, hogy a monarchia termése nem 
fedezi a szükségletet, hogy mindennek 
daczára lisztkivitelünk jelentékeny s hogy 
Ausztria felé ugy liszt-, mint buzakivite-
lünk a mult évhez képest szintén jelen-
tékenyen emelkedett. 

De nem feltünö-e az a körülmény 
is, amit Bacher ur bölcsen elhallgat, 
hogy amíg Londonban a liszt ára a 
mult évihez képest a julius—novemberi 
időszakban 1.88—2.80 K. esett, addig a 
buza ára ugyanazon időszakban a mult 
évihez képest átlag 0.52 K. magasabb. 
Pedig ugy tudjuk, Angliában nincs őrlési 
engedély, de még védváni sem, hanem az 
angol malomiparnak az egész világ ver-

senyével meg kell küzdeni, az angoi 

búzaárakat az egész világverseny be-

folyásolja. 

De tovább menve, juliusban a 
magyar lisztet Londonban 29-28 K.-val, 
a búzát Budapesten 15-60 K. jegyezték, 
a különbözet tehát 13'68 K. November-
ben az angol jegyzés 30-24 K., tehát az 
emelkedés 90 fill., a buza Budapesten 
15-50 K., azaz az angol liszt s budapesti 
buza közötti különbség már 14-74 K., 
azaz 1-06 K. több, mint juliusban. Miért? 
Ha az angol lisztárak reánk áralakitólag 
hatnak, miért csak akkor, ha esnek s 
miért nem akkor is, ha emelkednek? 

Az angol molnár versenyképes, pedig 
drágább búzát őröl s a liszt ára az 
előző évhez képest 1.88—2.89 K.-val 
nagyobbat csökkent, mint a magyar 
liszt ára. 

Vájjon rendén van-e a dolog? 
Vájjon a fővárosi malmoknak van itt 
okuk a panaszra, vagy nekünk? 

Jogosult volna a malmok panasza 
akkor, ha az angol liszt ára a mult évi 
árakhoz képest nem csökkent volna, 
mig a magyar igen. 

Igy azonban Bacher ur okoskodása 
teljesen megdől, sőt panaszkodni rajtunk 
a sor, panaszkodni a „nem vásárlásbanu 

való exczellálásért, amely búzaáraink 
visszafejlődésének egyedüli oka s amely 
az őrlési engedélyért folyó küzdelem ki-
folyása. 

Vagy melyik malomipar érdemel 
tiszteletet és elismerést, az-e, amelyik a 
liszt árának nagyobb arányú hanyatlása 
mellett a búzaárakat a szabad nemzet-
közi verseny daczára a tavalyiak fölé 
emeli, mint az angol, vagy az-e, amely 
a liszárak kisebb esése s védvám és rossz 
termés mellett a búzaárakat „nem vásár-
lással" az elismert jellegzetes „gazda 
puhitással" lenyomja. 

De menjünk tovább. 

Az őrlési engedélyes forgalom vég-
leges megszűnése előtt, amidőn a fővá-
rosi és vidéki malomipar, a kereskedelem-
ügyi miniszter részéről helyesen a vidéki 
malomiparnak is biztosított tariffális ked-
vezmények révén egyenjogú verseny-
társsá vált, a fővárosi malmok szükségét 
látták a vidéki malmokhoz való közeledés-
nek és az együtt működés előkészítésének, 
amely együttműködést az őrlési enge-
délyes forgalom felvételékor ép a fővá-
rosi malmok bontották meg. Történt pe-
dig ez a kezdeményezés már akkor azzal 
a határozott czélzattal, hogy a fővárosi 
malmok a búzaárak ellen indítandó 
kampányt a jelenleginél nagyobb siker-
rel űzhessék. 

Mi volt ugyanis a fővárosi malmok 

javaslata? Nem egyéb, mint a vidéki 

malmokkal közösen egy kartel létesítése, 

amelynek a czélja megfelelő időben az őrlési 
üzem leszállítása lett volna. Ha ez az 

egyezmény véletlenségből a vidéki malom-

érdekeltség részéről elég liazafiasan, de 

jól felfogott saját érdekükben is határo-

zottan vissza nem utasittatik, akkor ma 
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nem 7.50 koronás, de 6 koronás árakkal 

számolnánk be. 

Az aradi értekezleten megbukott 

ugyan a fővárosi javaslat, de megbukott 

sajnos a vidéki malomipar talpra esett 

javaslata is, amely egy oly czélu szövet-

kezés létesítését tervezte, amelynek fel-

adata lett volna a lisztfeleslegeknek 

szövetkezeti uton a külföldön való elhe-

lyezése. Minden egyes malom egy Fiúmé-

ban létesítendő szövetkezeti raktárba 

őrlésének egy bizonyos %-át jogosítva 

lett volna beszállítani s az ezen szö-

vetkezeti raktár által elérendő közös érté-

kesítési árban egyenlően osztoztak volna 

az összes részes malmok. 

Ha a szövetkezeti raktár veszte-

séggel értékesíti a lisztet, ezen veszteség 

megosztődván az összes magyarországi 

ma lmok közt, könnyen elviselhetővé vá-

lik, ha nyereséggel zárul, akkor ezen 

nyereség az összes magyarországi nagy-

malmok üzleti eredményét gyarapítja. 

Ez a megoldás a fővárosi ma lmoknak 

nem kellett, mert ha ez keresztül megy, 

akkor ma a búzaár Budapesten nem 7.75 

korona, hanem legalább is 9 korona 

volna s akkor az őrlési engedélyes for-

galom eltörlésének a hátrányait nem le 

hetett volna a gazdaközönséggel oly plau-

zibilisen elhitetni, mint amint az Bacher 

Emil urnák sikerült. A talpra esett javas-

lat mellőztetett s a fővárosi malmok kartel 

javaslatukkal magukra maradtak. A fővá-

rosi malmok javaslatának iránya 

fővárosi malomipari érdekeltség elutasító 

viselkedése, a vidéki malomiparosok köz-

gazdasági szempontból helyes és hazafias 

irányú javaslatával szemben, teljesen jel-

lemzi a fővárosi malomipart . 

Nem az állítólagos 1 millió q. finom 

liszt kivitelére helyez a fővárosi malom-

ipar súlyt, hanem az őrlési engedély bir-
toklására, amélylyel a buza- és lisztárak 
alakításának továbbra is fötényezöje marad.. 

A gazdaközönség ezekből a tények-

ből tisztán lát, megítélheti a vidéki malom-
ipar fejlesztésének a fontosságát s mérle-

gelheti azt a veszedelmét, amelyet a fő-

városi malomiparnak az őrlési engedélyt 

visszaszerezni czélzó törekvése rejt ma-

gában. 

S ez a Bacher Emil ur, aki hamis 

premisszákból, hamis következtetésekre 

jut, jelzett czikkében azt merészli még 

ezek után mondani , hogy mi sötétséget ter-
jesztünk, hogy mi inszinuálunk. Ez a Bacher 
ur bátorságot vesz magának kritikát gya-

korolni, amikor állításai kritikán aluliak, 

arrogálja magának, hogy a gazdaközönség 

az ö talmi bölcsességében bizakodjék. 

Nem Bacher ur, az ön ehez szokott 

szemeit nem 'az általunk terjesztett sö-

tétségedé a világosság bántja, amely vilá-

gosság felnyitotta már a gazda szemét 

is s amely világosság mellett hiába beszél 

hozzá Bacher ur Ézsau hangján, azért 

már látja, hogy Jákób keze kotorász a 

zsebében. Arra az illetéktelen helyen ko-

torászó kézre pedig mindenkor reá fogunk 

koppintani. B. Gy. 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Czukorrépaszelet elvermelése. 
Ö Az olyan gazdaságoknak, melyek czukor-

gyárak közelében vannak, a szelet megvásár-
lása jutányos áránál fogva igen ajánlatos, mert 
mint póttakarmány jónak bizonyult s ha az 
állat megszokta, szívesen eszi. Polyvát, tengeri-
szárt s egyéb szecskázott takarmánynemüeket 
a szelet közé keverve könnyen megétethetünk, 
mert az állat azt kiválogatni nem tudja. 

Ha egy mmázsa répaszelet 60 fillérnél 
többe nem kerül, mindig meg lehet vásárolni, 
mert ha pl. egy drb állatnak naponta 10 kg.-ot 
szánunk 6 fill., a tápértéke pedig felényi a réti-
szénához viszonyítva, akkor 10 kg. szénának 
megfelelő tápértékü répaszelet 12 fill. lenne, ami 
szerintem nagyon olcsó, ha azt is tekintetbe 
veszem, hogy egyéb bajosan étethető takar-
mánynemeket a szelettel összekeverve milyen 
könnyen megétethetek. 

A répaszelet mint minden szervesanyag 
rothadásnak indul, és pedig annál gyorsabban, 
minél gondatlanabbul járunk el, miért is a 
gyárból való szálMtás a lehetőleg gyorsan 
történjék és mindég friss szeletet igyekezzünk 
szállítani, mert minél tovább hagyjuk a levegő-
vel érintkezni, a rothadás proczedurája annál 
nagyobb mérvű lesz. Tengelyen való szállítás-
nál a szekér tiszta legyen, minden korhadó 
anyagtól mentes. 

Az elhelyezésre szánt terület sürün gyepe-
zett talaj legyen, melyről takarmányozás al-
kalmával könnyen feltakarítható a szelet. 
Ágyat alája rakni nem szabad, mert az amúgy 
is erjedésnek indult szelet a szalma, vagy 
bármely szerves anyagból rakott ágygyaí érint-
kezve, a kölcsönös rothadást elősegítik, mig a 
friss talaj gyepje, habár szenved is a reá 
rakott szelettől, de el nem pusztul s igy kor-
hadásnak sem indul. 

A szelet a gyepen 2 méter szélesség és 
1 méter magasságban prizma-alakulag helyez-
tessék el, arra ügyelve, hogy közéje egyéb 
idegen korhadó anyag ne kerüljön. Á kupacz 
hosszúsága tetszés szerinti lehet, de a szé-
lessége és magassága előbbi méreteknél na-
gyobb vagy kisebb ne legyen, mert első eset-
ben igen nagy s egy felmelegedést e ősegitő 
tömeg nyugszik egymáson, mi a rothadást is 
elősegíti, utóbbi esetben igen nagy a befölde-
lendő felület. 

A szeletelrakásnál arrá is kell ügyelni, 
hogy. a szelet minél tömöttébben helyeztessék 
el a levegő kiszorítása czéljából, miért is min-
den % méter vastagságban összerakott réte-
get lapáttal, vagy döngölővel felényire verünk 
össze. 

A szelet ilyenformán való összerakása 
után felületén, ha gyorsan beföldelve nem lesz 
megfeketedik és romlásnak indul, miért is a 
megfekedett réteget vaslapáttal betakarítjuk s 
csakis a megmaradott fehér ép szeletre tesz-
szük a földet, mint alább következik, 

A kupacz felületére, valamint az aljára 
sem szabad más takarót tenni, mint koczkákra 
kivágott gyépföldet a gyepes felivel a szelet 
felé fordítva a már ismert káros következ-
mények kikerülése végett. Az egyes koczkák 
egymás mellé lesznek helyezve szorosan, mig 
az egész kupacz betakarittatik. Az egyes gyep-
koczkák érintkezési szélein a levegő behatol-
hatna, pedig az erjedés meggátlására a levegő 
kiszorítása okvetlenül szükséges, miért is a 
gyepkoczkákat betakart kupaczra még egy rend 
földréteget teszünk, mely egy szermind bizto-
sítja a koczkákon lévő gyep életképességét és 
a szeletet a megfagyástól is megóvja. A sze-
leten levő takaró vastagsága 30 czentiméter 
legyen. 

A kupacz tetején (gerinczén) szelelőket 
hagyni nem kell, mert ez esetben bele esnénk 
a már ismert hibákba. 

A jól elkészített kupaczokban a szelet 
nem rothad el, hanem megsavanyodik és az 
állat szívesebben eszi, mint a friss állapot-
ban levőt. 

A kupacz megkezdésekor a megbontott 
kupaczot a fagyástól megóvandó a szükség-
telenné vált gyepfölddel takarjuk le. 

Takarmányozásra csak annyit vegyünk ki 
a kupaczból, a mennyi egy etetésre szükséges, 
mert ekkor is áll az, hogy a levegővel hosz-
szabb ideig érintkezve a szelet romlásnak 
indul. 

Lehet ugyan a szeletet a gödörbe is 
rakni, csakhogy a nedves szelet a gödör 
falával érintkezve sarat képez; a bepiszkított 
szelet a takarmányozásnál nem lesz ízletes s 
igy sok megy belőle kárba. 

Kibélelt gödrökbe vagy ,Goffart"-féle ve-
rembe rakni a szeletet szintén czélhoz vezető 
lenne, csakhogy megbontása alkalmával nagy 
felületen érintkezik a levegővel és annak 
hozzáférhetését is nehezebb meggátolni, miért 
is a romlás hamarabb bekövetkezik, mint az 
általam leirt módon s a takarmányozásra való 
kihordása is fáradságosabb. 

A kezelésem alatti uradalomban az 1899. 
évben 5 vagon szeletet polyvávalr 5 vagont 
tisztán szalmával takarva és ezután földtakarót 
téve rá helyeztem el; előbbi esetben az erje-
dés már egy hét múlva bekövetkezett, miért 
is takarmányoztatását siettetnem kellett, hogy 
kárba ne veszen. Utóbbi esetben csak a 
szalmafelülettel érintkező réteg a szalmával 
együtt kezdett rothadni; de az azon belől eső 
részt sikeresen etettem meg. Folyó évben a 
leirt módon való eltevés által a szelet ép ma-
radt és az állatok is sokkal szivesebben eszik, 
mint az előző évben. 

Székely Gábor. 

Állami támogatással létesített 

— Irta: Károly Kezsö. — 

A népies mintagazdaságok czélja. 

Az 1895. évi VIII. törvényczikk alapján 
végrehajtott mezőgazdasági statisztikai össze-
írás szerint Magyarországban 2.388,482 gazda-
ság létezik 36.857,283 katasztrális hold össz-
területtel, amelyek megoszlása jelleg és nagy-
ság szerint a következő: 

i - SÉ 

1.279,718 . 53-57 2.155,168 
Törpe gazdaság 

(0—5 h.) 
Kisgazdaság 

(5—100 h.) 1.085,129 45-44 17.136,946 46'50 
Középgazdaság 

(100—1000 h.) 19,867 0'83 5.663,789 1537 
Nagygazdaság 

(1000-nél na-
gyobb) 3,768 0-16 11.901,380 32'29 

összesen ... 2.388,482 ÍOO'OO 36.857,283 ÍOO'OO 

A kisgazdaságok fogalma alá tartozik 
minden oly birtoktest, a melynek jövedelme 
egy család fentartására elégséges és a bir-
tokos vagy ennek családja saját testimunká-
jával is résztvesz földje megmivelésében. E 
fogalomnak felelnek meg a régi jobbágy-tel-
kekkel azonosnak vehető 5—50 holdas kisbir-
tokok, melyeknek száma 1.049,097, tehát 43-39%, 
területe 14.725,289 k. hold, vagyis az összterü-
letből 39 95%, de ezekhez hasonló természe-
tűek az 50—100 holdas gazdaságok is, melyek 
száma 36,032, vagyis 1*51%, területe 2.311,657 
k. hold, tehát 3'95°/o, mert kivételes eset az, 
hogy az ilyen terjedelmű gazdaság birtokosa, 
vagy ennek családja tisztán szellemi vezetésre 
szorítkoznék s nem venne részt saját testi 
munkájával a föld megmivelésénél. A fennebbi 
értelmezéssel kisgazdaság fogalma alá tartozó 
birtokok száma tehát 1.085.129, vagyis 45'44°/o 
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területe 17.136,946 k. h., vagyis ;46"500/0 az 
összterületből. 

Ezek szerint tehát jóllehet a birtok meg-
oszlás nálunk korántsem olyan egészséges, mint 
a nyugoti országokban, a kisgazdaságok mégis 
ugy számban, mint az általuk elfoglalt terület 
arányában a törpe gazdaságok számának kivé-
telével a többi birtokesoportok mindenikét je-
lentékenyen túlszárnyalják s az összes gazda-
ságok számának, illetőleg területének majdnem 
felét teszik ki. Ez az arány a kisgazdaságokra 
nézve még előnyösebbnek mutatkozik, ha tekin-
tetbe veszszük, hogy ennél a jellegnél a gazda-
ságilag csekély értékű terület s az erdő csak 
jelentéktelen százalékot tesz ki, ellenben igen 
tekintélyes az a nagy gazdaságoknál. A kis-
gazdaságok ennélfogva egyenként szerény ter-
jedelmük ellenére is nagyon fontos államalkotó 
elemet képeznek s birtokosaiknak boldogulá-
sával az ország gazdasági eleje szorosan 
összefügg. 

A kisgazdaságok kezelése azonban mi-
nálunk általában nem mondható olyannak, mint 
azok birtokosainak^saját érdeke és a fennebbiek-
ből érthető államgazdasági érdekek szem-
pontjából kívánatos volna. A mostoha idők súlyát 
a kisgazdaságok haszonélvezetében élő birtokos-
osztály legjobban érzi, mert ismeretek és esz-
közök hiányában nem képes jövedelmeit a nö-
vekedő igényeknek megfelelően nagyobbítani. 

Az utóbbi időben a kormányzat és társa-
dalmi tényezők egyaránt fokozottabb figyelem-
mel fordulnak a kisgazda-osztály felé, a minek 
jelei ez osztály megerősítésére és boldogulá-
sának előmozdítására irányuló komoly törekvé-
sekben és üdvös javaslatokban örvendetesen 
mutatkoznak. A kisgazda boldogulása érde-
kében szükséges intézkedések egy része sokkal 
mélyebbre vág, semhogy az erre vonatkozó 
javaslatok nagyobb megfontolás és előkészület 
nélkül megvalósíthatók volnának. Az utóbbi 
években azonban mégis nem egy oly üdvös 
intézmény jött létre, a melynek nyomán a kis-
gazda gyarapodása joggal várható. 

A kisgazdaság jövedelmeinek fokozására a 
birtokosok szakértelmének fejlesztése kétség-
telenül szintén igen fontos tényező. Csakhogy 
ennek az osztálynak e tekintetben is kedve-
zőtlenebb a helyzete, mint a birtokosok többi 
osztályának, mert annak viszonyai nem engedik 
meg, hogy a család munkaképes tagja isme-
retek megszerzése végett a gazdaságtól hosz-
szabb ideig távol legyen. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
urnák nevéhez fűződik az a bölcs intézkedés 
is, mely lehetővé teszi, miszerint a kisgazda 
téli tanfolyamokon és népies gazdasági előadá-
sokon ismereteket szerezhet, a nélkül, hogy 
munkaerejét gazdasága bár rövid időre is nél-
külözné. 

A téli tanfolyamok és népies előadások nagy 
haszna ugyan kétségtelen; ismeretes azonban, 
hogy a kisgazda-osztály a mezőgazdasági dol-
gokban általában mennyire konzervatív érzetü, 
s az elméleti ismeretek iránt mily kevéssé fo-
gékony. A gyakorlatiasabb szakelőadás, vagy a 
legjobb olvasmány sem birja a rossz szokásai-
ban megrögzött kisgazdákat a haladás útjára 
téríteni és lényegesebb javításokra birni, ha 
hosszabb ideig szemlélhető eredményes példa 
nem áll előttük. Szomszédos jól kezelt nagyobb 
gazdaság az élelmesebb kisbirtokosra a példa 
erejénél fogva nem szokott hatás nélkül ma-
radni. A kisgazda azonban a bő eszközökkel 
nagyban keresztülvitt újítások iránt bizalmatlan 
és kis gazdaságának jövedelmezővé tételére 
kívánatos átalakításával járó esélyeknek nem 
hajlandó magát kitenni, ha vele egy sorsuak 
által foganatosított átalakulások módját és 
kedvező eredményét nem látja. 

Ilyen; körülmények közö'.t a kisbirtokos-
osztály mezőgazdasági ismereteinek fejlesztése 
szempontjából nem csekély jelentőségű az a 
kormányzati intézkedés, mely szerint az okszerű 
gazdálkodás módjainak és előnyeinek a kis-
gazdák között való megismertetése végett köz-

vetlen követésre méltó példát nyújtandó 1897. 
évtől fokozatosan minden vármegye területén 
lehetőleg egy, esetleg több népies mintagazdaság 
létesíttetik. Az e czélból kiszemelt kisbirtokos, 
kinél a szükséges előfeltételek nem hiányzanak, 
gazdasága megfelelő átalakítása érdekében 
csak oly mérvű támogatásban részesül, hogy 
az ennek felhasználásával végbemenő átalaku-
lásokat más törekvő gazda önerejéből is képes 
leg\en előidézni. A népies gazdaságok intéz-
ménye sokkal ujabb keletű, semhogy azoknak 
haszna szemmel láthatóan jelentkezhetnék és 
kimutatható lenne, mindazáltal talán nem feles-
leges munka az eddig létesített mintagazdaságok 
megismertetése, mert adatokat szolgáltat különböző 
vidékeken létező kisbirtokok eddigi gazdálkodása 
viszonyairól és utmutatást nyújt arra, hogy hozzá 
hasonló viszonyok között levő kis birtokokon minő 
beruházások és minő gazdálkodási módok mutat-
koznak okszerűnek. 

Mielőtt azonban a fentjelzett idő óta 
állami támogatással létesített mintagazdaságokat 
sorra véve ismertetném, czélszerünek ta'á'om 
előrebocsájtani a mintagazdaságok létesítésének 
módozatait és eszközeit. 

A mintagazdaságok létesítésének kellékei. 

A czélbavett népies mintagazdaságok léte-
sítésére nézve követendő eljárásnak a földmi-
velésügyi miniszter külön körrendelet kibocsáj-
tásával adott irányt. E rendelet kijelöli a minta-
gazdasággá alakítandó kisbirtokok megválasz-
tásával szemelőtt tartandó elveket, a segélyezés 
módját és terjedelmét, valamint azokat a köte-
lezettségeket, a melyek a czél érdekében az 
illető birtokosra hárulnak. 

Ezek szerint mintagazdaság létesítésének 
első feltétele, hogy a megye megfelelő vidékén 
alkalmas: lehetőleg tehermentes, kellően fel-
szerelt ingatlan s kellő személyes tulajdonsá-
gokkal rendelkező kisbirtokos találtassák, az 
illető község s a mintagazdaság ne félreeső, 
hanem könnyen hozzáférhető legyen. 

Mintagazdaság létesitése első sorban is 
a megye oly vidékén indokolt, a hol a kisbir-. 
tokos osztály példára rászorul s annak köve-
tésére fogékony is. A mintagazdaság létesíté-
sével kitűzött czél elérésének I gnagyobb biz-
tositéka pedig az illető kisbirtokos egyénisége, 
miért is a legfontosabb, de legnehezebb feladat 
az illető személyének helyes megválasztása. A 
kivánt kellékeknek csak az olyan józan gondol-
kozású és természetes észjárású gazda felel 
meg, a ki a mezőgazdasági haladás iránt foko-
zottabb fogékonyságot mutat, a mi rendszerint 
már a birtok állapotán észrevehető. E mellett 
a példa csak ugy vonzó, ha a mintagazdaság 
tulajdonosának egyénisége bizalomkeltő, az illető 
község lakói előtt, kiknek gazdaságával példát 
nyújtani hivatott. 

A mintagazdaság területének nagyságára 
nézve az illető vidék kisgazdaságainak át-
lagos kiterjedése mérvadó; általánosságban 
a szántóföld 8 k. holdnál kisebb és 30 holdnál 
nagyobb nem lehet, nem számítva az ottani 
vidék gazdasági viszonyaihoz képest a szántó-
földdel arányban álló rét, legelő stb. területet. 
Kisebb területen a termelés nem eléggé válto-
zatos s igy nem is nyújt kellő okulást, nagyobb 
terület berendezése és átalakítása pedig arány-
talan nagy költséggel jár s e] mellett a kis-
gazdaságok terjedelmének szem előtt tartásával 
a kitűzött czéllal meg sem egyeznék. 

A belterjes gazdálkodás egyik feltétele a 
tagosítás lévén, természetesen ennek lehető 
figyelembevétele kívántatik a mintagazdaság 
czéljára alkalmas birtok kiszemlélésénél is, 
mert az ilyen birtokon tehetők leginkább szem-
lélhetővé a belterjes gazdálkodás előnyei. A 
tagosítás hiánya azonban mindazáltal nem ké-
pezett akadályt arra, hogy egyes, különben a 
kellékeknek megfelelő kis birtokok is figyelembe 
ne vétessenek, mert szétdarabolt terület mellett 
is lehet okszerűbben gazdálkodni, mint a hogyan 
ez most történik. 

A mintagazdaságok létesítésével nemcsak 

költségek, hanem már a kitűzött czél szem-
pontjából is el kellett tekinteni felszerelések 
teljes hiányával levő telkek felhasználásától, 
mert hiszen a népies mintagazdaságok létesí-
tésével kitűzött czél éppen az volt, bemutatni, 
hogy a meglevő kisgazdaságok is övedelme-
zőbbé tehetők csekély átalakítással és helyes 
vezetéssel. A mintagazdaságok létesítését sza-
bályozó rendelet abból a feltevésből indult ki, 
hogy mintagazdaság czéljára alkalmas kisgaz-
daság megfelelő épületek nélkül el sem kép-
zelhető, ez okból az esetleges átalakításokat a 
legszükségesebb czélszérüségi követelményekre 
szorította; ilyen átalakítások pl. az istálló 
szellőssé és világossá tétele, higüriilék beszivó-
dásának korlátozása végett az istálló aljának 
agyaggal ledöngölyözése és a trágyalevet leve-
zető csatorna létesitése. Minthogy a trágya-
kezelés hiányossága a legtöbb kisgazdaságnak 
egyik sarkalatos hibája, ennek megszüntetése 
különös figyelmet érdemelt annyival is inkább, 
mert egyszerű trágyatelepet a kisgazda önere-
jével is elkészíthet, a'mi pedig a helyes trágya-
kezelésnek első kelléke. 

A kisgazdaság helyes felszereléséhez leg-
szükségesebb alkotórész a megfelelő állatállo-
mány, mert ez szolgáltatja a szükséges igaerőt 
ős trágyát és az állattenyésztés pedig a leg-
több kisgazdaságban fontos jövedelmi ág is. A 
miniszteri rendelet értelmében a mintagazdaság 
czéljára kiválasztandó kisbirtoknak akkora állat-
állománynyal (főleg igaerővel és haszonmar-
hával) kell felszerelve lenni, hogy a szántó-
földek kellő mivelése és trágyázása lehetővé 
váljék. Az állattenyésztésnek a kisgazdaságra 
kiváló fontosságánál fogva a mintagazdaság 
létesítésénél engedélyezett segélyek jelentékeny 
része arra esett, hogy a mennyiben a kisze-
melt kisgazdaság megfelelő számú vagy minő-
ségű tenyészmarhával nem rendelkeznék, az 
állatállomány pótlása vagy kiegészítése lehetővé 
tétessék. 

A kisbirtokosok gazdálkodásának további 
hibája a tökéletlen talajmivelés, a mi ré?zben 
kellő minőségű eszközök hiányában leli magya-
rázatát; de nemcsak a talajmivelés, hanem a 
vetés, a takarmányelőkészités stb. sem történik 
ugy a hogyan kellene, mert sok kisgazdaság 
nem ismeri vagy hallomásra nem hiszi a jó 
gazdasági gépek és eszközök alkalmazásának 
előnyeit. 

A mintául szolgáló kisgazdaság tehát a meg-
felelő gépek és eszközök terjedéséhez, ilyenek 
alkalmazásával nagyban hozzájárulhat, miért is 
gépek és eszközök beszerzése a legtöbb minta-
gazdaság részére elengedhetetlennek mutat-
kozott. 

Növénytermesztés és állattenyésztés utján 
lehető legnagyobb jövedelmet előállítani czélja 
minden gazdaságnak. E mellett az okos gazda 
arra törekszik, hogy jövedelme állandó legyen, 
vagyis évről-évre minél kevesebbet ingadozzék 
és czélját földjeinek lehető kímélésével érje el. 
Mindezekhez azonban nem elegendő a talaj 
helyes megmivelése és kellő trágyázása, hanem 
szükséges, hogy a növények termesztésében kellő 
változatosság, a különböző növények terjedelme 
között megfelelő arány legyen. A legtöbb kis-
gazdaságban a viszonyok e tekintetben is ked-
vezőtlenek, mert a gabonafélék rendszerint a 
kelleténél nagyobb területet foglalnak el s a 
takarmányféléknek alig jut hely. Megfelelő 
mennyiségű és minőségű takarmány hiányában 
a, gazda nem birja állatjait kellően takarmá-
nyozni, e miatt viszont nem képes talaját a 
kivánt'módon megmunkálni és megtrágyázni, 
az eredmény pedig az, hogy csekélyek a ter-
mések. Ellenben a helyes arány mellett a jobb 
mivelés és trágyázás következtében kisebb terü-
leten is több gabonája terem, földjeit nem éli 
ki s e mellett az állattenyésztésből is nagyobb 
a haszna. A mintagazdaságokra tehát abban a 
tekintetben is fontos feladatok hárulnak, hogy 
a termelendő növények helyes arányának ós 
egymásutánjának előnyeit szemmel láthatóvá 
tegyék. Ez okból a mintagazdaság kezelésére a 
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helyi gazdasági és értékesítési viszonyoknak 
megfelelő üzemterv, illetőleg vetésforgó vagy 
legalább vetési sorrend és arány betartásának 
kötelezővé tétele volt szükséges. Az erre vonat-
kozó megállapodás mindig az illető kisbirtokos 
közbenjöttével tett helyszíni szemle alapján 
történt a gazdaság eddigi állapotának és a 
kisgazda igényeinek figyelembevételével, 
utóbbi okból sok esetben nem mutatkozott 
czélszerünek elméletileg teljesen kifogástalan 
vetésforgót előírni, hanem helyesebbnek látszott 
a jövedelmezőségi szempontok irányadóul véte-
lével, kisebb lépéssel is megelégedni. 

A népies' mintagazdaságok czéljára való 
tekintettel természetesen ott csak olyan álta-
lánosan ismert növények termesztésének lehet 
helye, a melyek akár a gazdaságban magában, 
akár ezenkívül nehézség nélkül értékesíthetők, 
amelyek sikeres termesztéséhez azon a vidéken 
kétség nem fér. Mellőzendő volt tehát minden 
olyan növény, amelynek termesztése az illető 
vidéken még csa's kísérletezés számba menne. 
A takarmánytermesztésnek a kisgazdaságokban 
mostoha szerepére való tekintettel az okszerű 
gazdálkodás elveit igazoló helyesebb arányok 
terjedése végett a termesztendő növények aránya 
akként volt megállapítandó, hogy a gazdaság 
egész területének legalább lU része takarmány 
termesztésre fordittassék, a mi viszont lehetővé 
tette akkora állatállomány tartását, illetőleg 
annak kikötését, hogy a szántóföldnek évenként 
legalább Vc-része betrágyázható legyen. 

A kisgazdaságok rendszerint aránylag 
csekély termésének oka a hiányos talajmivelés 
és trágyázáson kívül az is, hogy legtöbbször 
a nem megfelelő fajtájú és minőségű vetőma-
got használják. Azért sokszor már egyszerű 
megváltoztatással is jelentékenyen növelhetők 
a termések, különösen akkor, ha a viszonyok 
közé illő, megfelelő változatokra esik a választás. 
Ez okból czélszerünek mutatkozott a minta-
gazdaságok részére megfelelő vetőmagot is 
gedélyezni, hogy a bővebben termő változatok 
ez uton is terjesztessenek. A mintagazdasá-
goknak azonban nem az lóvén czélja, hogy 
kísérletezzenek, ki nem próbált fajták ott helyet 
nem foglalhatnak, hanem csakis a gyakorlatban 
bevált növények olyan változatai, a melyek a 
közeli nagyobb gazdaságokban szerzett tapasz-
talatok szerint előreláthatólag bizton sikerülnek. 

A gazdaság helyes kezeléséhez szükséges 
beruházásokon kivül czélszerünek .látszott a 
mintagazdaság tulajdonosának népszerű gazda-
sági szakmüveket is rendelkezésére bocsájtani, 
hogy azokból gazdasági ismereteit gyarapithassa 
és a mintagazdaság helyes vezetéséhez hasznos 
útmutatásokat is meríthessen. 

A népies mintagazdaságok czéljára kisze-
melt kisbirtokok átalakításához az erre vonat-
kozó rendelettel kilátásba helyezett segélyek 
tehát a következők: 1. Eszközök és gépek 
(u. m. eke, vasfogas, talajporhanyitó, zecskavágó, 
répavágó, rosta, konkolyozó, vetőgép stb.) 600 
—1000 korona értékben, 2. A haszonmarha 
egy részének megfelelő tenyészállatokkal helyet-
tesítésére 300—500 K. 3. Az épületeknek leg-
szükségesebbre szorítkozó átalakítására legfel-
jebb 100 K. 4. Gyümölcsfacsemeték és szőlő-
vesszők. 5. Megfelelő fajtájú és minőségű 
vetőmag, esetleg műtrágya. 6. Népszerű gazda-
sági szakmunkák és folyóiratok. 

Az el-ső négy pont alatt megnevezett ér-
tékek 5 évig a mintagazdaságnak nem képezik 
sajátját, az utolsó két pont alatt megnevezett 
segélyek a gazdaságban leendő felhasználás 
kötelezettségével azonnal a tulajdonos birto-
kába mennek át. Az öt év leteltével a minta-
gazdaság sajátját még nem képező értékek is 
végleg tulajdonába mennek át. 

(Vége következik.) 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
513. kérdés. Hol kaphatók bonyhádi fajta, 

vagy olyan származású pirostarka tenyésztésre 
alkalmas hasas üszők? 

B. A. 
514. kérdés. Egy birtokos uraság a bir-

tokon nem lakik, személyét senki sem képviseli, 
de egy sógora van a birtokon, ki a tiszti 
személyzetnek mint rendelkező bemutatva 
nincsen, csupán az ellenőrködés végett van a 
birtokon. Nevezett egyén egy tiszttel, ki ispáni 
minőségben van alkalmazásban, nem is gazda-
sági ügyben összeszólalkozott. Ha az uraság t. i. 
a főnők az ispánt e végből állásából elmozdí-
tani akarná, mennyi időtartamra követelheti 
az ispán fizetését, ha azonnal el kelle állását 
hagyni. Ispán csak szóbelileg megállapított 
fizetésre van fel véve (ispán sem gazdasági 
sem földmives iskolát nem végzett). 

W. K. 
515. kérdés. Kérdem köteles vagyok-e 8 

korona hadmentességi adót fizetni ? Megjegy-
zendő, hogy a megelőző évben csak 6 koronát 
fizettem és most pedig 8 koronát kér a kör-
jegyző. Tudomásom szerint csak 1200 korona 
fizetésen felül kell többet fizetni évente mint 6 
koronát. Nekem pedig 800 korona fizetésem 
van csak. N. I. 

516. kérdés. A napokban ménesem a 
vasúttól mintegy 400—500 méter távolságban 
legelt, a robogó vonattól megijedt és a pálya-
testen átvezető uton az akol felé iramodott. 
Az utolsó állatot, egy 3V2 éves csikót, mely 
a vonat előtt már nem birt áthaladni, a vonat 
elgázolta.. 

A ménest két ember őrizte, iramodását 
a vonatvezető okvetlen látta és ha a vonat 
sebességét némileg mérsékeli, az utolsó csikó 
is szerencsésen átjut a vonat előtt. 

A pályatesten átvezető ut nincs korlát-
tal elzárva, csak figyelmeztető, azaz „Vigyázz 
ha jön a vonat" felirattal ellátott tábla van 
rajta felállítva, mélyet persze a csikó ignorál. 

Szíveskedjék velem tudatni, van-e ezen 
esetben a kártérítés-követelésnek. helye, vagy 
talán nem tartozik a vasúti társaság szaba-
dalmainál fogva kártérítéssel, esetleg még az 
panaszolhat büntetésre ? 

Hol van helye a kártérítés-követelésnek, 
hol és mely uton érvényesíthető az ? 

Bonczhida. G. K. 
517. kérdés. Szándékom egy nagyobb 

bérleten a következő terményeket termelni 3 
dűlőn: 

I. II. III. 
2 rozs 2 buza 2 buza 
1 buza 2 rozs 1 rozs 
1 zab 1 árpa 1 zab 
1 lóher 1 lóher 1 tengeri 
1 tengeri 1 zabosbükköny 1 .répa 

1 tengeri 

6 tábla 8 tábla 6 tábla 
Ez okból kérem velem közölni, hogyan 

lehetne e terményeket leghelyesebben forgóba 
összeállítani ? 

Nemes-Vid. V. L. 
518. kérdés. Lehetséges e, hogy egy 

újonnan épült czukorgyár (az oroszkai garam-
völgyi czukorgyár r.-t.) a következő szerződést 
kösse egy uradalommal: 

A gyár ad a czukorrépáért mm.-ként 
kr.-t, 85°/0 édes szeletet, azonkívül min-

den hold czukorrépa után 1 waggon szeletet. 
Az uradalom köteles 400 hold czukor-

répát termeszteni, távolság a gyártól 16 km. 
Mellékesen megjegyzem, hogy az uradalom egy 
kitérőt is építtetett, miután a vasút a földeken 
megy keresztül és az uradalom az első szer-
ződők egyike. 

Végül kérem tudatni, hogy hazánkban 
melyik a legnagyobb nyersczukorgyár ? 

Magyar-Óvár. 8. E. 

519. kérdés. Mi a tapasztalatból legha-
tásosabb szer a kisebb mérvű sömör ellen, mely 
hízóink között féllép, főleg a hátsó végtagokon 
ugy, hogy azok megdagadása elszörnyiti az 
embert. Hizóökreink kapnak 2 kgr. korpa, 60 1. 
burgonyaszeszgyári moslékot, délben itatva, 
reggel és este széna és szalma szecskával, 
utána szálas szénát. (I. időszak.) M. A. 

520. kérdés. Borjúk tetvessége ellen, mely 
szer a legjobb. L H. 

521. kérdés. A mult 1899. évben körül-
belül 90 drbból álló gulyamarhám egész nyáron 
egy falkában legelt és télre kétfelé osztva két 
különböző majorban lettek beistállózva. Egyik 
fele minden báj nélkül felelt meg, mig a másik 
feléből ez év márczius havában 5 darab rövid 
időközben elpusztult lépfenében. Az állatok be-
ojtva nem lettek, de az állatorvos tanácsára 
azon helyről elhajtattak, az istállóhelyiség pedig 
karbolsavas mészszel fertőtlenittetett. A hely-
változtatás után többé baj nem fordult elő. 

Ezen a nyáron ugyancsak mindkét helyen 
telelt gulya ismét egy falkában, egy legelőn 
nyaralt és két héttel ezelőtt ismét kétfelé osztva 
beistállóztattak. Ugyanazon istállóból a napok-
ban két darab ismét elpusztult lépfenében, mig 
a másik csapatból ezideig egy sem pusztult el. 
Megjegyzem még, hogy a fertőzött istálló fer-
tőtlenítés után egész nyáron üresen állt. 

Kérdem az istálló vagy a legelő-e a hibás ? 
nézetem szerint nem a legelő az oka a beteg-
ségnek, hanem az istállóhelyiség.5 

Mi a teendő? Az istálló újból fertőtleni-
tendő-e és hogyan? Vagy lehet-e most beojtani 
az állatokat és mennyibe kerül 60 drb beoj-
tása? továbbá a beojtattak elhelyezbetők-e 
ismét ugyanazon helyiségbe, mivel egyéb istálló-
helyiségem nincsen, hol télre elhelyezhetném 
őket. D. 

Felelet. 
Bonyhádi tájfajta hasas üszök beszer-

zése. (Felelet az 513. sz. kérdésre.) Ha a kér-
désttevő első kézből akar bonyhádi tájfajtáju 
marhát vásárolni, keresse fel a hőgyészi (Tolna-
megye) vásárt, melyet minden hónap elején 
szoktak megtartani. Minden e vásárra vonat-
kozó felvilágositássál a hőgyészi községi elöl-
járóság készségesen szolgál, szíveskedjék tehát 
egyenesen ahhoz fordulni. 

A „Köztelek" hirdetési rovatában is gyak-
ran kínálnak megvételre bonyhádi marhát, ugy 
egyes tenyésztők (pl. a decz. 8-i 97-ik szám-
ban a puszta-csámpai gazdaság, u. p. Paks, 
30 drb előhasi üszőt), mint marhakereskedők 
vagy bizományosok is. W. 

Ispánnak állásából azonnali elmozdítása. 
(Felelet az 514. sz. kérdésre.) Ha az ispánnak 
főiskolai kvalifikácziója nincsen, akkor gazda-
tisztül csak ugy tekinthető, ha igazolni tudja, 
hogy olyan hatáskörrel és oly poziczióban van 
alkalmazva, a milyen szokás szerint csak 
gazdatiszteket illet meg. Ha ezek szerint, a 
gazdatiszti minőséget joggal igényli, törvényes 
ok nélkül való élbocsájtás esetén a szolgálat-
adó 6 havi illetményeit tartozik neki kiszol-
gáltatni. 

A mint az uj gazdatiszti törvény életbe 
lép, ezen naptól kezdve annak intézkedései 
irányadók. 

Hadmentességi díj magassága. (Felelet 
az 515. sz. kérdésre.) Ön állandó fizetéssel lé-
vén alkalmazva, IV. oszt. kereseti adót fizet ós 
pedig 800 korona fizetés után 8 koronát. Ezen 
állami adó alapján hadmentességi díj fejében 
az 1880. évi XXVII. t.-cz. 10. §-nak 5. pontja 
értelmében évi 10 korona fizetendő, tehát 
több, mint a mennyit öntől a körjegyző kö-
vetel. 

Elgázolt csikó. [Felelet az 516. sz. kért 
déáre.) A magyar államvasutak az elgázol-
csikóért kártérítéssel nem tartozik, sőt a csikó 
tulajdonosa abban a veszélyben forog, hogy a 
vasút mentén való legeltetéssel elkövetett köz-
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biztonság elleni kihágás miatt vonják fele-
lősségre. 

Hogy a gépvezetőnek esetleg módjában 
állott volna kellő fékezéssel a bajt megelőzni, 
az még akkor sem alterálná a dolgot, ha bi-
zonyítható volna, már pedig ez a dolog ter-
mészeténél fogva rendkívül nehéz. 

Vetésforgók berendezése. [Felelet 517. sz. 
kérdésre.) A közölt adatok alapján valóban ok-
szerű vetésforgókat összeállítani nem lehet, 
mivel a gabonafélék aránytalan nagy területet 
elfoglalnak, minélfogva csak a javított hármas-
nyomású rendszer követhető, mely szerint az 
I. sz. forgó sorrendje a következő lehetne: 

1. Tengeri 
2. Rozs. ? 

3. Zab lóherrel. 
4. Lóher, utána fél ugar trágyával. 
5. Buza. 
6. Rozs. 
A II. sz. forgó sorrendje: 
1. Tengeri 
2. Árpa lóherrel. 
3. Lóher. 
4. Buza. 
5. Rozs. 
6. Zabosbükköny # . 
7. Buza. 
8. Rozs. 
A. III. sz. forgó sorrendje: 
1. Tengeri 
2. Buza. 
3. Rozs. 
4. Répa # . 
5. Buza. 
6. Rozs. 
Kérdés azonban, hogy a tengeri s külö-

nösen a répa után még idejében elvethető-e a 
buza? H. A. 

(Jzukorrépatermelési szerződés. (Felelet 
az 518. sz. kérdésre.) Hogy az oroszkai czukor-
gyár mennyit fizet a czukorrépáórt és mennyi 
szeletet szolgáltat vissza, pontosan nem tudjuk, 
de ha oly szerződésről van a szó, mely 400 
hold répára vonatkozik okvetlenül szükséges-
nek tartjuk, hogy az érdekelt gazdaság a gyár-
ral lépjen közvetlen érintkezésbe ós a kötendő 
szerződést irásba foglaltassa. Ha a gyár a 
czukorrépa q-jáért 88 krajczárt fizet, azonkívül 
85% édes szeletet átenged, sőt még — valószínű-
leg ingyen— holdanként egy vagon szeletet is, 
akkor ezt az ajánlatot bátran el lehet fogadni. 

Hazánkban a legnagyobb nyers czukor-
gyár az oroszkai, amely naponként 15,000 q. 
répát képes földolgozni, de eddigelé nem sike-
rült a szükséges nyers anyagot megszereznie 
és talán ezért hajlandó a közel fekvő gazdákat 
nagyobbmérvü kedvezmények nyújtása által a 
répatermelés kiterjesztésére indítani. H. A. 

Hizók mosléksömörje. (Felelet az 519. 
sz. kérdésre.) Ökrökkel naponkint 60 liter szesz-
moslékot kellő mennyiségű száraz takarmány-
nyál keverve rendszerint minden káros hatás 
nélkül lehet feletetni. Jelen esetben ez a meny-
nyiség is károsnak bizonyult, mert ez évi bur-
gonyatermése valószínűleg mérgezőbb, mint az 
előző termések. A gyógykezelést illetőleg min-
denek előtt szükséges a még egészséges ökrök 
moslékadagját legalább 50—40 literre, a bete-
gekét legalább 40—20 literre apasztani, a 
többit pedig száraz takarmánynyal helyettesí-
teni, a déli etetésre a korpán kivül egyéb szá-
raz takarmányféléket is czélszerü keverni a 
moslékhoz. A burgonyamoslők káros hatását 
olyan módon is lehet enyhíteni, hogy á bur-
gonyaczefréhez pörkölt tengerit keverünk, 2 r. 
burgonyára 1 r- tengerit számítva. A végtagok 
kiütéses helyeit cserfakéregporral lehet napon-
kint behinteni, e mellett azonban főképpen 
arról kell gondoskodni, hogy a beteg testré-
szekhez/nedvesség és piszok hozzá ne férhes-
sen, a mi bő és gyakori almozással érhető el. 

Dr. M. J. 
Borjuk tetvessége. (Felelet az 520. sz. 

kérdésre.) A tetvek elölése czéljából a 2—3%-os 
creolin- vagy lysololdáttal, úgyszintén 5%-os 

dohányfőzettcl való mosások alkalmazhatók, 
feltéve, hogy az állatok a teljes megszáradásig 
mérsékelten meleg istállóban tarthatók. Neve-
zett folyadékokkal az élősdiek által ellepett 
helyeket kell lemosni; többnyire már egyszeri 
mosás elegendő. Ha az ugyanazon istállóban 
levő borjuk között csak néhány beteg, a szürke 
higanykenőcsöt is lehet használni, oly módon, 
hogy abból mogyorónyi részletet az állat tarkó-
jára kenünk. Akármilyen kezelés vétetik 
igénybe, azt a petékbői időközben kifejlődő 
élősdiek elölése végett 3—4 nap múlva ismé-
telni tanácsos. Dr. M. J. 

Lépfenés istálló fertőtlenítése. (Felelet 
az 521. sz. kérdésre.) A lépfenének ismételt 
fellépése kizárólag egy bizonyos istállóban el-
helyezett állatok között, mindenesetre arra 
utal, hogy az lokális eredetű és vagy magának 
az istállónak fertőzöttségével függ össze, vagy 
pedig azzal, hogy itt az állatok fertőzött takar-
mányt vagy ivóvizet kapnak. Ez az utóbbi fel-
tevés elesnék akkor, ha a külön elhelyezett 
csapat ugyanazon takarmányon és vizén élne, 
ellenkező esetben nagyon gondosan utána kel-
lene nézni, vájjon a takarmány nem-e szárma-
zik mélyen fekvő, posványos vagy olyan hely-
ről, hol azelőtt talán lépfenés elhullások elő-
fordultak, mert ilyen helyeken termett takar-
mány a lépfené ragályával fertőzve lehet. 
Hasonlóképen a viz is gyanúba jöhetne, ha a 
kut környékén a talaj fertőzöttnek tételez-
hető, fel. 

Minden körülmények között azonban az 
istállót, melyben egyszer elhullás történt, ala-
posan fertőtleníteni kell. A fertőtlenítésnél, 
melyet az istálló minden részére, sőt a meny-
nyiben talán a padláson állati bőröket tartottak 
volna, erre is kell kiterjeszteni, a fősúlyt a 
legszorgosabb tisztogatásra kell fektetni. A fás 
részek lemosása forró • lúggal, a falak bemesze-
lőse, a felületes földréteg eltávolítása, kapcso-
latban bő szellőztetéssel, a lényeges dolog ős 
a különböző fertőtlenítő szerek is csak az elő-
zetes tisztogatás feltétele mellett fejtik ki meg-
felelően erélyes hatásukat. 

A védőojtás mindenesetre ajánlatos, fő-
képen ha az állatokat továbbra is ugyanazon 
a helyen, tehát esetleg a fertőzésnek kitéve 
kell meghagyni. A kétszeri ojtáshoz az ojtó-
anyag ára dbonkint ötven' fillér. Az ojtást 

| állatorvosnak kell végeznie. —y— 

Gyümölcstermelési érdek-
szövetkezetek. 

Ha a közélelmezésben fogyasztás alá 
kerülő élelmiczikkek sorozatát közelebbről figye-
lembe vesszük, azt észleljük, hogy a gyümölcs-
fogyasztás — különösen az utolsó évtizedben 
— nemcsak Európában, de a tengerentúli álla-
mokban is állandóan emelkedőben van. 

Vannak, a kik ebből a közjóiét hanyatlá-
lására következtetnek — és talán nem is 
alaptalanul — de vannak sokan, akik ennek 
ellenkezőjét állítják; nem czélom az, hogy a 
konklúziókat bírálgassam, mert hiszen ez 
nagyobb beható tanulmányt igényel, e helyett 
inkább kiemelem azt az örvendetes körülményt, 
hogy a gyümölcsfogyasztás mindinkább emel-
kedő mérve egy eddigelé nem nagy jelentőségű 
gadísági jövedelemforrásnak nyit jövőt és bár 
hajlandó vagyok elismerni annak a vélemény-
nek helyességét, hogy a gyümölcsfogyasztás 
mérvének emelkedése a borfogyasztás rovására 
megy, mégis e jövedelmi forrás megerősödésében 
elég számbavehető kárpótlást vélek találni a 
borfogyasztás hanyatlásáért, amelynek legköz-
vetlenebb okai másban is, többek közt a déli-
gyümölcsök, jelesül a narancs szabad beözön-
lésében is kereshetők. 

Európa kertje, — talán gyümölcsöskertje 
is — áldott hazánk, elég jó és főleg olcsó 
gyümölcsével, úgyszólván beláthatlan jövőre 

! biztositná magának a külföld keresletének elő-

nyeit és mégis él bennem az a meggyőződés, 
hogy e kedvező helyzetnek sem kellő kihasz-
nálására, sem pedig emez igen jelentékenynyé 
válható jövedelemi forrás emelésére és teljes 
biztosítására még mindig nem tettük meg 
mindazt, amivel önmagunknak, saját érdekeink-
nek tartozunk és tartok tőle, hogy e téren nem 
haladván a fejlesztésre irányuló következetes-
séggel, más termelő államok lassan-lassan túl-
szárnyalnak bennünket és elhárítják előlünk a 
mi jó vevőinket, a mi régi fogyasztóinkat és 
odajutunk, hogy törekvéseinkkel elkésve a 
'czélzott eredményeket sem fogjuk elérni. 

Gyümölcsprodukcziónk fejlesztése körül 
sok mulasztás történt, de hibázunk még 
ma is még nagyon sokat a gyümölcs-értékesítés 
körül is. 

A termelésben nagy hiányát látjuk a neme-
sítésére irányuló törekvésnek, a fejlesztést biz-
tosító következetességnek. A legtöbb termelő 
boldog, ha kertjében minnél több fajt muto-
gathat és termői olyan egymástól elütő féle-
ségeket, amelyekkel jövedelmes produkcziót 
elérni nemcsak, hogy nem lehet, de a külön-
féle fajok egyvelegében a teljes elfajulás — 
megromlása az egyes fajoknak — megsemmi-
síti az összes jóhiszemű, de a következetesség 
minden híjában szenvedő törekvést. 

Viszont az értékesítés körül is nagy álta-
lánosságban a legnagyobb gondatlanságot ta-
pasztaljuk. Termelőinknek elég, ha a gyümölcs 
egészséges és nem férges; a többi szerintük 
mellékes. Az elszállításra szánt gyümölcsöt 
sem nem gondozza, sem pedig a szállításra 
nem készíti azt ugy elő, amint azt a vevő vagy a 
fogyasztó óhajtaná, vagy ennek tetszenék. Ter-
melőink legtöbbje, daczára a sok kioktatásnak 
még ma is teljesen elegendőnek tartja, hogy 
a gyümölcsöt egy rozoga ládába murva vagy 
szecska közé begyömöszölje, hogy ne rázódjék 
s evvel aztán a láda mehet. Azzal, hogy ez a 
csomagoló anyag azon kivül, hogy a gyümöl-
csöt piszkítja, tetszetőssé meg épen nem 
teszi, szállítás közben megdohosodik s a gyü-
mölcs zamatát elvesztve penészizüvé vált mire 
rendeltetési helyére megérkezett, bizony már 
csak akkor törődik, későn, amikor megrende-
lője a további szállítmányról lemondott. 
Ilyen és sok más és más ok miatt aztán 
kell a mi jó gyümölcsünk jó értékesülésének 
szenvednie. 

Nagy hiba továbbá az is, hogy terme-
lőink a szárított vagy aszalt gyümölcs-produk-
czióra abszolút semmi gondot nem fordítanak. 
Nyári viharok következtében lehullott almát, 
körtét, baraczkot péld. összeszedik, egy részét 
helyben valahogy potom áron ugyan elkótya-
vetyélik, nagy része azonban vagy ott rothad 
el a fa alatt, vagy odadobálják a malaczoknak 
vagy — s ez a legjobb eset — kádba gyűjtik 
erjesztésre a helyett, hogy azt a féregmentes 
kiérett gyümölcsöt felvágva aszaltatnák s mint 
ilyent aztán jól értékesítenék. 

Szóval nem fordítanak nálunk semmi 
gondot arra, hogy a friss gyümölcsértékesítés-
ben csak arra alkalmas, tiszta és egészséges, 
jól kezelt és gondosan csomagolt gyümölcs 
kerüljön szállításra, erre nem alkalmas gyü-
mölcsünk pedig mint aszalt gyümölcs értéke-
síttetnék, pedig az egyik czélnak ép ugy, mint 
a másik czélnak az elérése sem áldozattal, sem 
befektetéssel nem jár, azt a kevés munkát meg, 
a melylyel ezt elérhetnők, bőven honorálja, 
mert mindenképen elég jó jövedelmet biztosit. 

Nagyon hiszem, hogy ezt szem előtt 
tartva már belátható időn belől nagy lendü-
letnek indulhatna gyümölcskereskedelmünk, ha 
az erre irányuló törekvésben egy bizonyos 
fokú következetesség és gondosság válnék 
általánossá. 

Szerintem bizonyos vidékeken érdekszö-
vetkezeteknek kellene megalakulniok, amelyek 
az azon vidék klimatikus és talajviszonyai sze-
rint itt legjobban diszlö és tenyésző bizonyos 
fajokat — és csak ilyeneket — termelnének 
fokozatos neveléssel, nemesítéssel, a többi el-
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fajult féleségeket pedig teljesen mellőznék; ezt 
elérve pedig, öntudatos törekvéssel előkészíte-
nék és fejlesztenék a produkcziónak minél 
jobb értékesítését. Hogy ebben szigorúan be-
tartandó tervszerűséggel kell haladni a kitűzött 
czél felé, ez az eredményeknek természetes 
előféltétele. 

Hogy az ily irányú szervezkedésnek mik 
az eredményei, erre a legjobb példát nyújtja 
nekünk szomszédságunkban Bosznia az ö világ-
hírre vergődött szilvájával. 

Nem kizárólag az éghajlati fekvés és 
klimatikus, a vagy talajviszonyok eredményezték, 
hogy Bosznia ma szilvájával és szilvaizével 
az egész világpiaczot úgyszólván dominálja, 
hanem igenis köszönheti ezt a mesésnek mond-
ható eredményt annak, hogy a fentebbi ténye-
zők kihasználásával végbevitt tervszerű és 
következetes irányú termesztés révén ma már 
egy speeziális fajt produkál — az eredetileg 
nálunk honos „Prunus domestieá"-nak egy 
nemesitett (vékonyhéjú és magas czukortar-
talmu, bőhusu) válfaját, amely ma e tarto-
mánynak legelső és legnagyobb jövedelmi 
forrását képezi. Körülbelül 80 évvel ezelőtt 
honosíttatott meg a szilvafaj Boszniában, amely 
jellegére nézve teljesen azonos a beszterczei 
szilvával s amely Boszniába Pozsega vidékén 
át a krassó-szörénymegyei u. n. „kodru'-ból 
került; azóta, hogy meghonosodott,' tenyész-
tését szakadatlanul fejlesztették elannyira, hogy 
mig például 1888-ban még csak 79 millió kgr. 
volt az évi terméshozam, addig 10 évvel ké-
sőbben, 1894-ben ez a szám már 188 millióra 
emelkedett; ma pedig meghaladja jóval a 200 
millió kilogrammot, — termeli pedig e meny-
nyiséget a 10 déli kerületen kivül a tartomány 
összes kerülete. — Ezeket az eredményeket ily 
aránylag rövid idő alatt, — mert hiszen esak 
1878-tól kezdődőleg lehet számolnunk — csak 
az által sikerült a tartomány termelőinek elér-
niök, hogy a termelés épugy, mint az értéke-
sítés az érdekképviselet felügyelete alatt állott 
— és áll ma is, a mely hogy jól működött és 
amelyre hogy szükség is volt, bizonyítják a nagy 
eredmények. Szigorú ellenőrzés alott áll a 
tenyésztés épugy,minta termelés-fejlesztése,— 
az aszalás, a szilvaizfőzés épugy, mint az aszalt 
gyümölcs esztályozása, amely utóbbiban az ellen-
őrző és végrehajtó bizottságok ugy mondott 
„kinos pedanteriával" járnak el és rendezik, 
ellenőrzik és vezetik az évad vásárokat is. 

Az aszalt szilvát több osztályba sorozzák, 
illetve válogatják, — kiváló áru az 55—70 
szemes (pro 1/2 kilogramm) finom áru a 70— 
74-es, 80—85-ös, 95—100-as, 115-120-as ós a 
merkantil-áru: a 120 szemen felüli. 

A külföldre exportált aszalt szilváért egye-
dül, bevesznek átlag évente 10 millió koronát. 
Vannak egyes kerületek, pl. a szávamentiek, 
a melyek egyenként évi félmillió koronán felüli 
összeget vesznek be oly jól, szárazra aszalt 
kifogástalan áruért, a mely 25—40% aszalási 
minimumra van aszalva, tehát kiváló ellenálló 
képességű jó áru; — ez helyben az év utolsó 
két hónapjában kerül eladásra és bármily nagy 
legyen is a kinálat, a szigorú szabályok betar-
tásával lefolyó vásárokon a következő év első 
hónapjában árukészletet már sehol sem talál-
hatni. Ezt eredményezte Bosznia szilvatermelése 
és értékesítése körül az üzleti szellemmel kar-
öltve járó tudatos gondos következetesség, a 
mely ennek a gazdasági jövedelmi forrásnak 
minél jobb kihasználását tűzte ki törekvésének 
czéljául. 

Szóltam fentebb arról,. hogy ez a hires 
boszniai szilva eredetileg a krassó szörényme-
gyei „kodru^ban volt honos. Ennek a koden-
nak, sőt egész Krassó Szörénymegyének. sőt 
Temesmegye amavval határos részének úgy-
szólván ma is még és talán egy évszázad óta 
már egyedüli jövedelmi forrása mindig a gyü-
mö'cse volt. Még a 70- és 80-as években gyö-
nyörű cseresznyét, nagyon szép u. n. besz 
terczei szilvát (a most már boszniainak ismert 
„prunus domesztika egy nemesitett nagyszemü 

faját) és remek masánszki almát hoztak a 
temesvári vásárra az ott jól ismert kodrán-ok. 
Gyümölcsöseik még a mult században léte-
sültek és fejlesztettek a czaládközösségek arany-
korában és különösen a határőrvidéki régim 
idejében, — de azóta hanyatlottak, a szép és 
jó gyümölcs behozatala évről-évre mindinkább 
csökkent és a szép és jó gyümölcs mindig rit-
kább lett; — 70- és 80-ban a temesvári heti-
piaczokra sokszor 2—300 kocsi gyümölcsöt 
hoztak fel, később már a 10 kocsi is soknak 
tűnt fel; — ma pedig már alig van valamijök. 

Szentül hiszem, ha azon az áldott gyü-
mölcstermelő vidéken állott gyümölcsös renge-
tegeket oly gondos és lelkiismeretes intéző-
bizottságok vették volna kezük ügyébe, mint a 
milyenek a boszniai szilvatermelést vezetik, 
máig Krassó-Szörénymegye és Temesmegyének 
nagy része fel Aradig és Erdélyig a gyümölcs 
termelés Kánaánjává vált volna, — és nem 
állott volna be az az elszegényedés, a mely 
azt a gyámoltalan népet ma már képtelenné 
tette arra, hogv gyümölcstermelését fentartsa 
vagy fokozza. Fáik elvénültek, elrozsdásódtak, 
kiasztak, — lovuk, szekerük sincs már, a mely-
lyel mai silány és kevés gyümölcstermésüket 
piacza vihetnék s igy válik lassan vadonná az 
a paradicsom, a mely nemcsak hogy jólétet 
hozhatott volna egy nagy vidék, talán egy 
egusz országrész népének, — hanem vagyo-
nossá tehette volna azt szegény népet, hatal-
massá gyümölcskereskedelmét és világkeresetté 
termeivényét. 

Annak a vidéknek talajviszonya és klima-
tikus helyzete nagyon megérdemli, hogy ennek 
a gyümölcstermeléshez értő, de vagyontalan-
sága miatt képtelen népnek ügyével, gyümölcs-
termelésével foglalkozzunk és anyagilag segé-
lyezett termelőszövetkezetek létrehozásával e 
népnek jövőjét biztosítsuk és megtegyünk min-
dent ami ennek a predesztinált gyümölcs-
tesmelő vidék gyümölcstermelésének újjászüle-
tésére, egy hatalmas győmölcsös kertté alakí-
tására megtehető. 

Nagyszabású fásítások, a népnek a gyü-
mölcsaszalásra kitanitása, a gyümölcscsel való 
elbánásra való beoktatása és a produkezió 
értékesítésének intézése nagy, de hálás feladat, 
mert igaz meggyőződésem szerint nagyon jelen-
tékeny eredmények elérését a kedvező helyi 
köiülmények nemcsak valószínűvé teszik; de 
biztosítják is. 

Kívánatosnak tartanám, ha Temesmegye 
közgazdasági bizottsága Krassó-Szörénymegye 
és Aradmegye gazdasági egyesületei e kérdést 
tanulmányoznák és az elsősorban szükséges 
teendők tekintetében egymás között érintke-
zésbe lépnének; a téma elég fontos és eléggé 
hálás arra, hogy az e kérdésben meginduló 
akcziót bőven honorálja. De közgazdaságilag 
is eléggé fontos jelentőségű arra, hogy bővebb 
körök érdeklődését is felkeltse, — és hason-
irányban más tömörültebb gyümölcstermelő 
vidékeken a vezetésre hivatott elemek ezekkel 
a kérdésekkel behatóan foglalkozzanak, — 
azonban necsak szóval, hanem inkább tettekkel, 
a melyekből joggal lehessen eredményekre 
számot tartani. Dolgozzunk 1 Z. I. 

A magyar vaj kivitelének 
kilátásai. 

ii. 

Londonban nagyobb kereskedőkkel érint-
kezve és tárgyalva, azon tapasztalatra jöttem, 
hogy ott nem az a kereskedelmi elv uralko-
dik, hogy a kereskedő a könnyen beszerez-
hető árut képes legyen mir.él jobban értéke-
síteni, hanem tekintettel a, sok millió lelket 
számláló, semmit sem termelő és csakis fo-
gyasztó lakosságra, az ottani kereskedők fel-
adatának az a nehezebb része, hogy képesek 
legyenek bármekkora mennyiségű jó árut be-
szerezni, lévén az értékesítés igen könnyű 
feladat. 

Londonban úgyszólván az egész világból 
szá litanak élelmi czikkeket. Hust és zöldség-
féléket nagyobbrészt Ausztráliából és az ame-
rikai Egyesült-Államokból, részben Ázsiából 
is , vajat főleg Dánia, Svédország és Norvégia, 
Kanada, Uj-Seeland, Argentinia, Oroszország, 
Ausztrália és kisebb mennyiségben Olasz- és 
Francziaország szállit. Tojást főleg Dánia, 
Orosz-, Franczia-, Olasz- és Magyarországból 
szállitanak. 

A londoni élelmi piaczon szembeötlő, 
hogy tulajdonképen nincsen az élelmi czikkek-
nek határozott évadjuk, illetve talán helye-
sebben mondva, minden czikknek állandó 
évadja van. 

Mindenkor kapható friss gyümölcs és 
zöldségféle. Állandóan kaphat mindenki, ha 
izlése azt kívánja, friss legelőre bocsátott 
tehenektől vajat vagy legelőn hizott ü.'ü- és 
marhahúst, mert a világ annyi részéből jön 
az áru, hogy szállítanak egy és ugyanazon 
időben onnan is, ahol tél és onnan is, ahol 
nyár van. 

A második körülmény, ami még laikus 
előtt is azonnal feltűnik az, hogy ezen világ-
versenyben egy és ugyanazon áru minősége 
és ára közt minő óriási a különbség és mit 
tesz az értékesítésnél a helyes osztályozás, 
gondos csomagolás és jó állapotban való 
szállítás. 

Hogy csak egy példát említsek fel. Lát-
tam gondosan válogatott és szépen csouagolt 
dán tojást 120 darabonkinti mennyiségben 
9 shillinggel és ugyanakkor a magyar árut 
öVa shillinggel árusítani. A dán tojás tehát 
majdnem kétszeres áron kelt el, mint a rosz-
szul válogatott és csomagolt magyar áru. 

Ugyanilyen arányban értékesíttetik a világ 
minden részéből oda szállított vaj is. melyből 
egymaga London körülbelül 300 millió érté-
kűt fogyaszt el évenkint. 

Igen finom és gondosan csomagolt vajat 
találtam több nagykereskedőnél, mely Dániá-
ból, Francziaországból, Svéd- és Norvégország-
ból, Kanadából, Argentiniából származott. 
Kevésbé finom, de ..iég elég jó árut szállit 
Hollandia és Oroszország. A vaj csomagolá-
sára nagy súlyt helyeznek és e czélból volt 
alkalmam a legkülönfélébb csomagolási módo-
zatokat tanulmányozni. 

A Dánia, Kanada, Argentinia és Franczia-
országból származott vaj legnagyobb része 
négyszögletes finoman kidolgozott bükkfából 
vagy hársfából készült 5 — 10 kg. sulyu ládák-
ban volt csomagolva. A többi vaj 25 és 50 kg.-os 
hordókban, melyeket durva csalánvászonba 
burkolnak, hogy tiszták maradjanak. 

A vaj a ládákban és hordókban is per-
gamentpapirba van csomagolva. A kanadai 
vajat kettős papirosba csomagolják és a vaj 
tetejére sót hintenek. Ezen csomagolási módot 
tartják a kereskedők a legjobbnak, mert az 
ily módon csomagolt vaj állítólag sohasem 
romlik meg. 

A vaj értékesítésénél is épen olyan nagy 
árkülönbözeteket tapasztaltam, mint a tojás-
nál. A jő vaj 50 kilogrammonkint 116 shilling-
gel kelt el, a kevésbé finom áru pedig 96— 
100 shillingért, a mi métermázsánként 38—48 
Tcorona árkülönbözetnek felel meg. 

Mi tehát csakis azon esetben gondolha-
tunk és vállalkozhatunk Angliába és általában 
a külföldre vajat exportálni, ha elsőrendű és 
kifogástalan minőségű árut leszünk képesek 
előállítani. 

Feladatunkat megnehezíti azonban azon 
körülmény, hogy Londonba való szállítási viszo-
nyaink nem kedvezők. Távol vagyunk London-
tól és nincsenek Fiúméból rendes hajójára-
taink, illetve nincsenek oly hajóink, melyeken 
mint a többi államok lehütött állapotban to-
vábbíthatnék az árut. 

Ha csak minden héten indulna Fiúméból 
Angliába egy ó'yan hajó, mely az élelmi czik-
keket\ — vajat, hust, tojást, leölt baromfit, stb. 
— hűtés által kellően konzervált állapotban szál-
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lithatná Londonba, abból mezőgazdaságunkra ki-
számithatatlan előnyök származnának és élelmi 
czikkékbeni mló kivitelünket a maival szemben sok-
szorosan méghatványozná. 

Mindaddig azonban, a mig vasúton, drága 
szállítási költségekkel vagyunk kénytelenek a 
szállítást eszközölni, addig csakis nagyobb ér-
tékű anyagokat leszünk képesek kivinni, a me-
lyek a romlástól könnyebben óvhatók meg 
mint pl. vajat és tojást. De szarvasmarhát, 
juhot és sertést leölt állapotban, mely habár 
kitűnően értékesíthető, nem vihetünk ki, mert 
nem birja meg a szállítási költségeket és ezen 
áru a romlástól sem óvható meg. 

Teljes kocsirakományonkint a vasúti szál-
lítási költség a vajnál métermázsánkint mintegy 
14—16 koronába kerül a termelési helytől 
Londonba szállítva. Hajón talán csak egy har-
madába kerülne, és sokkal jobb állapotban 
érkeznék a piaezra, miáltal nagyban fokozódnék 
versenyképességünk. 

Nem terjeszkedhetem ki részletesebben 
London élelmezésére, mert eme rövidre sza-
bott jelentésemet nagyon kibővitené. Arról 
azonban meggyőződtem, hogy még ezen jelen-
legi kedvezőtlen szállítási viszonyok mellett is 
képesek vagyunk vajat és tojást kiszállítani, 
és ha sikerül jó és egyenletes árut termel-
nünk, rövid idő alatt ezen termékeinknek jó 
hírnevet és jó árt leszünk képesek ezen világ-
piaezon biztosítani. 

Londonból Párisba utaztam főleg azon 
czélból, hogy a julius 25-ikén megnyílt idő-
leges tejgazdasági kiállítást tanulmányozzam. 

Az időleges tejgazdasági kiállítás nem 
felelt meg várakozásomnak. 

Az óriási hőségben, minden hűtőkészülék 
nélkül volt az anyag elhelyezve, és már má-
sodnap minden romlásnak indult. A különféle 
franczia lágy svájezi és hollandi kemény saj-
tok, a kitűnő Isigny és egyéb vajak bő anyagot 
szolgáltattak ugyan a különféle csomagolási és 
szállítási módok megösmerésére, de valami 
kiváló és ujabbat e kiállításon nem láttam. 

Annál érdekesebb volt azonban a gon-
dosan és nagy szakértelemmel összeállított 
franczia állandó tejgazdasági kiállítás, melyből 
sok tanulságot volt alkalmam meríteni és kö-
vetendő például nálunk is kitűzni. 

Különösen érdeklődtem a tejgazdasági 
szakoktatás iránt, s feltűnt, hogy valamennyi 
iskolánál igen helyesen, legalább egy esztendős 
a tanfolyam, a mi egyébként a német és svájezi 
iskoláknál is hasonló módon van szervezve. 
Saját tapasztalataink után magunk is ezen 
irányban haladunk, mert a nagy-szécsénvi tej-
gazdasági munkásnőket képző iskola tanfolyama 
legutóbb is félévről egy évre terjesztetett ki. 

Francziaországban érdekes és hasznos 
lett volna az egyes nagyobb tejgazdasági isko-
lákat, sajtodákat és egyes tejgazdaságokat is 
megszemlélnem, de kifogytam volt az időből. 

Párisból Svájczon és Bajorországon át 
Salzburg felé utaztam. 

Svájcznak és Bajorországnak magas fo-
kon álló állattenyésztése és fejlett tejgazdasága 
élénk tanúbizonyság, hogy e két gazdasági 
tényező gondos és czéltudatos fejlesztése minő 
hogy a külföldi áruval felvegye a versenyt, de 

egyöntetű minőségénél fogva a külföldi árut 
felül is múlja, és e téren való tevékenységünk 
aránylag rövid múltjára visszatekintve, meg-
elégedetten látjuk, hogy tejgazdasági téren 
máris oly intézményeink vannak, a melyekhez 
hasonlók.- nincsenek sehol Európában és hogy 
ez irányban kifejtett munkálkodásunkat a kül-
földi hivatott szaksajtó bámulatosnak jelzi, asz 
trák szomszédaink országos gazdatanácsa pe-
dig a kormányához intézett féliratában a ma-
gyarországi tevékenységet és intézményeket köve-
tendő például tünteti fel. 

VEGYESEK . 
Mai számunk tartalma: 

Az OMGE közleményei 
Vámpolitikai kérdések 
Állami támogatással létesített népies mintagazda-

Gyümötcstermesztési érdekszövetkezetek. 
A magyar vaj kivitelének kilátásai. ... 

Növénytermesztés. 
Czukorrépaszelet elvermelése. 
Levélszekrény. ... ___ 
"Vegyesek. _ ... _ ... 
Kereskedelem, tőzsde 

Ankét a földmivelésügyi minisztérium-
ban. A földmivelésügyi miniszter e hónap 15-én 
délután 5 órára nagyszabású értekezletet 
hívott egybe. Az értekezlet czélja lesz az országos 
gabonakészleteknek valószínű adatok alapján 
leendő megállapítása, a gabonával bevetett 
terület meghatározásának a módja, továbbá 
annak a megállapítása, hogy a külföldi gabona-
piaezok árhullámzásának adatait miként lehet 
legczélszerübben beszerezni és közzétenni. Ki 
fog terjeszkedni az értekezlet az ezévi költ-
ségvetési vita alkalmával felmerült s a fenti 
kérdésekkel kapcsolatos egyéb eszmék és 
javaslatok megvitatására, főképp pedig a mező-
gazdasági statisztikai szolgálat ellátására ki-
adott szervezet szélesebb alapokra fektetésé-
nek megvitatására. Az OMGE. képviseletében 
Bernát István és Szilassy Zoltán vesznek részt 
az értekezleten. 

v0rszágos Gazdasági Munkás- és Cseléd-

pénztár. A hivatalos lap mai számának köz-

lése szerint az országos gazdasági munkás- és 

cseléd-segélypénztár létesítéséről szóló 1900. 

XVI. t.-cz. a jövő 1901. január 1-én lép 

életbe. A földmivelésügyi miniszter az életbe 

léptetésre és a végrehajtásra vonatkozó ren-

delet kiadásával egyidejűleg kinevezte a köz-

ponti bizottság elnökét s az igazgatósági ta-

gokat, akik a törvény értelmében semmiféle 

javadalmazást nem kapnak s teljesen díjtala-

nul látják el a teendőket. Elnök gróf Keglevich 
Gábor főrendiházi tag, a pestvármegyei g. e. 

elnöke. Igazgatósági tagok: gróf Almássy Imre 

főrendiházi tag, a jász-nagykun szolnokvár-

megyei gazdasági egylet elnöke, Forster Géza ] 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

igazgatója, dr. Oaál Jenő min. tan. müegye- I 

temi tanár, Justh Ferencz orsz. képviselő, 

König Gyula min. tan. műegyetemi tanár, 

Eristóffy József orsz. képviselő, Lévay Lajos 

orsz. képviselő, gróf Mailát• József főrendiházi 

tag (Perbenyik), Makfalvay Géza orsz. kép-

viselő, dr. Návay Lajos vármegyei főjegyző 

(Makó), Sváb Károly főrendiházi tag, gróf Was 
Béla orsz. képviselő. Az ügyvezető igazgató 

teendőinek ellátásával ideiglenesen megbízva: 

dr. Fáy Gyula min. segédtitkár. A most kine-

vezett igazgatóság megbízatása egy évre szól. 

Ez év eltelte után a törvény szerint három-

évenkint az igazgatóság újból alakittatik 

akként, hogy az igazgatóság elnökét és négy 

tagját a földmivelésügyi miniszter nevezi ki, 

négy tagot az alapító gazdák, négy tagot pe-

dig a helyi bizottságok révén a munkások és 

cselédek választanak. 

A fővárosi malomipar és a lisztkivitel. 
A magyar fővárosi malomegyesületet alkotó bu-
dapesti malomvállalatok tulajdonosai és a rész-
vénymalmok igazgatósági elnökei és vezető1 

igazgatói e hó 13-án tisztelegtek Széli Kálmán 
miniszterelnöknél és Hegedűs Sándor kereske-
delemügyi miniszternél, hogy a lisztkivitel eme-
lését czélzó intézkedésekhez a kormány támo-
gatását kérjék. A küldöttséget, melyhez a fő-
városi választókerületek országgyűlési képviselői 
közül Berzeviczy Albert, Badocza János, Tolnay 
Lajos és Mezei Mór, valamint a budapesti ke-
reskedelmi és iparkamara elnöke Lánczy Leó 
csatlakoztak, dr. Fáik Miksa országgyűlési kép-
viselő vezette. Dr. Falk Miksa előadta a mal-
mok kérelmét, melynek teljesítése sem áldozatot, 
sem másnak károsodását nem kívánja meg, 
hanem csak arra törekszik, hogy a budapesti 
malmok kiviteli érdekei érvényesülhessenek.— 
Széli Kálmán miniszterelnök kijelentette, hogy 
a fennálló helyzeten való javítás módozatai 
felöl is fog majd magának informácziókat sze-
rezni és támogatni fogja a resszort-miniszter-
nek e részben leendő javaslatait. Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter megnyug-
tatta a malmok képviselőit arról, hogy amit a 
lisztkivitel érdekében az államháztartás további 
megterhelése nélkül tenni lehetett, azt megtette 
eddig és hajlandó megtsnni ezentúl is. Szám-
szerű adatokat hozott fel, hogy kimutassa azo-
kat az áldozatokat, amelyeket az őrlési forga-
lom megszüntetése óta, a lisztkivitel érdekében 
hozni kellett, amely áldozatok azonban malom-
iparunk és lisztkivitelünk érdekében szüksége-
sek és elkerülhetetlenek voltak. Elismerte a 
miniszter azt is, hogy a legutolsó három hó 
lisztkivitelére vonatkozó statisztikai adatok sze-
rint a lisztkivitel általában csökkenést mutat 
és különösen figyelembe veendő, hogy ez álta-
lános , csökkenés mellett kisebbedik a buda-
pesti malmok aránya a lisztexportban, ameny-
nyiben mig tavaly a megfelelő hónapokban a 
vidéki malmok részvétele a lisztexportban mint-
egy S°/o-ot tett, az idei kisebb lisztkivitélben a 
vidéki malmok részvétéle 6°/o-ot tesz. A miniszter 
felszólította a malomegyesületet, hogy konkrét 
javaslatokat tegyen és a minisztérium tarifa-
osztályának vezetőjével közvetlen érintkezésbe 

( • | | H B m V jáSSSv W • • ss. és kir. udvari szállító magkereskedése 

M a u t h n e r O d o s i 
M | | minták beküldése és az ár közlése mellett a l e g m a g a s a b b n a p i á r o n m i n d e n f é l e g a z d a -

^ ^ ^ s á g i m a g o t , és pedig: 

V I P j . iuezernát, nyulszapukát, lenmagot, napraforgót, 
S i 6 [Óheremaaot baltaezímet, fehér kölest, csibehurt stb. 

9 W takarmány répamag wörös kölest, 
J 5 | fehérborét, t a w a s z i bükkönyt, kendermagot 
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bocsátkozzék. — Kívánjuk, hogy a lisztkivitel 
emelésének megtalálják azokat a módjait, 
amelyek más, jogosult érdekeket nem sértenek 
és amelyek nem hagyják sérteni a vidéki mal-
mok versenyképességét sem. Mert részünkről 
nem tartjuk olyannyira szomorú tünetnek, hogy 
a vidéki malmok részesedési aránya a lisztex-
portban 8%>-tó1 16o/o-ra emelkedett. 

Gazdabál az „Országos Gazdatiszti Nyug-
dijegyesület" javára Hatvan és vidékének 
gazdái jövő évi'január 12-re egy gazdabál meg-
tartását határozták el. melynek tiszta jöve-
delmét az , 0 szágos Gazdatiszi Nyugdijegye-
sület* alaptőkéjének gyarapítására szánták. A 
gazdabál iránt Hatvanban és vidékén igen 
nagy az érdeklődés, mit csak fokoz az akörül 
mény, hogy a czél egészen uj és hogy a bál 
rendezésében a vidék birtokosai is szerepelnek. 
A hatvani gazdák ugylátszik megértették az 
idő szavát, mert amit a most letárgyalt gazda-
tiszti törvény csak utmutatóul adott a gazdák-
nak, hogy rgyanis a gazdatiszti nyugdíj ügye 
társadalmi uton oldandó még, azt ők — mint 
elsők az országban — nagyon helyesen oda 
is terelték, ugy vélekedvén, hogy ha már 
nehéz életviszonyaik között egyszer mulatni is 
akarnak, mulassanak saját maguk javára, a 
gazdatiszti kar boldogulására. Örömmel üdvö-
zöljük mozgalmukat és követésre méltó példá-
nak állítjuk hazánk többi vidékeinek is, mert 
való tény az, hogy a mit a gazdatiszti törvény 
a gazdatisztektől megtagadott — nyugdíjügyük 
rendezését — azt e'sősorban saját maguknak 
kell igyekezni létrehozni. Mint halljuk, a bál 
mintegy kiinduló pontját képezné egv nagyobb 
akcziónak, melynek czé'ja volna Hatvanban 
egy vidéki gazdatisztikör létreho.ása. 

N Y I L T T É R . * ) 

Szuperfoszfátot, 
kénsavas-ká l i t , kénsavas-ammon t , 

Kovasavas-kálit, 
( d oh ány t r á gy á z á s r a ) 

Chilis a létromot, 
Kainitot, 

4Ü'Vos kálitrágyasót 
és egyéb m ü t r á g y a f é l é k e t e l i smer t 

k i t ű n ő minőségiben lego lcsóbban szá l l í t 

„ H U N G Á R I A " 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar rész-

vénytársaság 
B U D A P E S T , V. ker. , F i i rdö-utcza 8. szám. 

szervezese 
Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. 
miniszter megbízásából: Ausztria, Német-
ország és Dániában tett tanulmányútja alapján 

IRTA 

Jeszenszky Pál 
az O. Sí. a . E. titkára. 

Á r a : 2 k o r o n a . 
Megrendelhető 

az O. UK. G. E. titkári hivatalában. 

1899. évi forgalom: 26,480 bál. 

- - - - 1 
I a budapesti gyapjo-aukcziókra / 

Felhívjuk 
e t. cz . gazdakozönaég 

f igyelmét 

melyek a v folyamán több sorozatban, 

julius és szeptember hónapokban 
tartatnak meg. 

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rés! vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar* czimzett gyapjukülde-
mények a M. A. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnek. 

G y a p j n á r v e r é s i v á l l a l a t 

H E L L E R M . s T Á R S A , 

BUDAPEST, E r i sM- t é r 13. < 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Napi jelentés a gabonaüzletről. 
1900. deczember 14 

Alacsonyabb amerikai jegyzések és az általános 
üzlettelenség következtében a mai üzlet irányzata 
lanyha volt; az árfolyamok azonban igen csekély for-
galom mellett csak 2—4 fillérig csökkentek 

Késtbuza mérsékelt kinálat és korlátolt vétel-
kedv mellett csendes irányzatú volt; elkelt kb. 15,000 mm. 
buza változattan árakon. 

Bozs korlátolt forgalom mellett változatlan csen-
des maradt. Helyben és helybeliparitásra 13.20—13.90-íg 
jegyzünk prompt szállítással. 

Takarmányárpában mérsékelt a kinálat, a han-
gulat nyugodt. Helyben 1120—11.60, Kőbányán jobb 
áruért 11.80 K-t fizetnek. 

Zabban az irányzat gyenge forgalom mellett 
kellemes. Minőség szerint helyben 10.50—11.40-ig ér-
hető el. 

Tengeri változatlan; deczemberre 9-ig, januárra 
9 20 érhető el budapesti paritásra. Kőbányán jobb az 
érdeklődés és 9.30—9.40-ig fizetnek. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e héten az üzletmenet válto-
zatlanul élénk és a hidegebb fedezési vásárlások kielé-
gítők; voltak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
.116—117 kor., adózatlanul szabadraktárra szállítva 
46—47 koronáig helybeli finomitógyáraktól. 

Vidéki finomitógyáraktól finomított szeszt hely-
ben házhoz szállítva 50—75 fillérrel olcsóbban volt 
ajánlva a helybeli gyárak árjegyzése szerint és több 
tétel ugy azonnali valamint későbbi szállításra zárulva 
is lett. , 

Élesztőszesz jó fedezési vásárlások folytán szi-
lárdabb és adózva 117 koronáig, adózatlanul 47 
koronáig kelt el. 

A denaturált szesz ára változatlan. 
Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 

nyersszesz nagyobb tételekben fix árban 40 koronáig 
jegyzésen alul 2-50 koronán kinálva és tartott áron 
talált vevőre. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42-
42 50 korona. 

Bécsi jegyzés 42-40—42 60 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai legyzés 113- •— korona adózott és 
•— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20" 2025 korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Kivitelre néhány tétel finomított szeszt vásá-
roltak. 

Vidéki szeszgyárak 

nyersszesz adózva 114- 115 — korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 36-—-36'25 korona. Kontingens nyersszesz 

V. tőmagvak. (Mauthner Ödön tudós tát a.' 
Vöröshere. Mint minden évben a karácsonyi 

ünnepek elölt, ugy ez idén is csendesebb az üzlet a 
hangulat azonban ennek daczára általában kellemes A 
jobb minőségek könnyen találtak vevőre és csak gyen-
gébb minőségeknél számolhatunk be némi árcsökkenés-
ről. Erdélyből héhány ajánlat érkezett, közöttük nagyobb 
tételekből álló is, a Dunántul termelő vidékeiről ellen-
ben az elmúlt hét folyamán mi sem érkezett piaczra. 
Amerikából csökkenő árakat jelentenek, mely körül-
mény azonban az európai piaezot teljesen érintetlenül 
hagyta. Luczerna. Általában a hangulat szilárd, az árak 
emelkedtek. Francz'aországból néhány szemre és színre 
nézve szép tétel ajánltatott és a mennyiben a követe-
lések a piacz helyzetéhez voltak arányosítva, belföldön 
több száz bál talált vevőre. Magyar luczernából több 
tétel lett fogalmazva" még pedig a szilárd hangulatnak 
megfelelő jó ár mellett. Olaszország minőségileg elég 
szép árut ajánlt, de ti aránylag magas követelések 
miatt nem jöhetett üdetkötéshez. Baltaczim alig kinál-
tatott, a termelők készletei különösen a nagyobb téte-
lek mint látszik már eladattak és a fogyasztás részére 
tartatnak fenn. Bühköny igen szilárd éj jó áron kel, 
ugyanez áll muharról is. 

Jegyzéseink 50 klgrmmonként Budapesten: 
Vörös lóhere elsőrendű öregszemü 68—70 korona 
Vörös lóhere középminőségü 64 66 
Vörös lóhere gyengébb minőségű 58—62 
Luczerna magyar elsőrendű ... 42—44 korona 
Luczerna magyar középminőségü 40—42 
Muharmag 8—-850 \ 
Baltaczim 12'50-14 
Bükköny ... 7"25—7-50 " 

A Mauthner Ödön czég e lap gazdaelőfizetőit 
kivánatra akár levélben, akár sürgönyileg teljesen 
költségmentesen értesiti az összes magfélék napi 
árairól. 

Heremagvak ólomzárolása.*) 

Budapest, 1900. deczember 9-én. 

A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-
más az 1900/1901. idényben, azaz 1900. évi julius hó 
1-től a mai napig az alant megnevezett magkeres-
kedőknél és termelőknél a következő vetőmagmeny-
nyiségeket ólomzárolta : 

Luczerna Lóhere összesen 

Magy. mezőg. szöv. Bpest 292 264 556 
Haldek Ignácz, Budapest 252 148 400 
Mauthner Odőn Budapest ... 94 5 99 
Radwáner és Rónai Bpest... 39 27 66 
Deutsch Gyula, Budapest"... — 55 55 
Boross és Szalay Budapest — 29 29 
Frommer A. H. utóda Bpest... 6 — 6 
Nöthling Vilmos Budapest... — 1 i 

összesen.- 683 529 1212 
*) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai 

hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólom-
zárolja. 

kr. Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek* részére. Budapest, 1900. decz. 13-án, 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

7Vi 

Ár K.: 25 20 24.— 22 80 21.80 21.40 20.—18.8015.2013.80 
buzakorpa 

8-as takarmányliszt finom goromba 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
deczember hó 14-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
81 árus 340 db sertést, 7 árus 48 db süldőt, 4000 kg. 
friss hust, 1400 kg. füstölt hust, 3000 kg. szalonnát, 1600 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 74 
drb sertést, Czeczéről 1 árus 47 drb sertést, Német-
Kérről 1 árus 17 drb sertést, Ordasról 2 árus 17 drb 
sertést, Soltról 7 árus 43 drb sertést, Dunapatajról 
6 árus 37 darab sertést, Dunavecséről 4 árus 28 drb 
sertést, Ráczkevéről 1 árus 8 darab sertést, összesen 
25 árus 271 drb sertést, helybeli árus 340 drb sertést, 
mindössze 611 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 84-100 Iillér, 1 q K., süldő-
hus 1 kg. 108—124 fillér, 1 q K., füstölt 
sertéshús 1 kg. 112—124 fii. 1 q korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 88—100 fill., 1 q K., 
füstölt szalonna 1 kg. 104—112, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 104—112, 1 q fillér, disznózsír 
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1 kg. 112—120,1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 48-64, 1 kg. fillér, füstölt 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 14-én.(A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek" részére.* Felhozott Budapestről 
64 árus 125 db sertést. 0 árus 10 db süldőt, 3500 kr. 
friss hust, 1400 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 
300 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, - kg. 
nurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, -
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig a szokott helyekről *54 árus 
, 568 drb sertést és 182 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 86 -100 fillér, 1 q 76—84 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 78—80 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—136 fillér, 1 q 112-116 korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 100-1C4 fillér, 1 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. 60-64 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 136—140 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. , Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , tőpörtő 1 kg. fii lér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900. deczember 14-én. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 149 szekér 
réti széna, 58 szekér muhar, 46 szekér zsupszalma 
9 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
2 szekér tengeriszár, 3 szekér egyéb takarmány 
(zabosbükköny, stb.) 400 zsák szecska. 

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

széna 360—540, muhar 460—500, zsupszalma 260—280, 
alomszalma 240—300, egyéb takarmány , 
lóhere , takarmányszalma — , 100 kéve 
tengeriszár 1300—1400, luczerna , sarjú 

, szalmaszecska 260—260, széna , uj , 
, zabosbükköny 5CO—800. Összes kocsiszám 271, 

suly 379,400 kg. 

Állatvásárok. 

BndapeBíi szóróm arliavásár. 1900. decz. hó 13-án. 
A székesfővárosi közvágóhíd ét marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 237 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 9 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb; ölött belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb. növendék boriu — drb, eladatott 

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

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

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 70-- 86-— 
koronáig, kivételesen 88 koronáig súlyra, galicziai 
— , kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli — — koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élö bárány —•- -— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarliavésár. 1900 
évi deczember hó 13 án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 130db, úgymint: jármos ökörelsfimin. — 
<ib, közép 8 db, alárendelt — db. Fejőstehén: fehér 
3 db, tarka 78 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
tehér — db, jáimosbivaly — db, bonyhádi 41 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Fejőstehenek ára változatlan, a kereslet meg-
lehetősen jó, 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör , középmin, járatos ökör pár 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly — é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör — mm.-kint é. s„ tarka 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért é» 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—230 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240—330, kiv. koronáig 
darabonkint. 

, Bndapestí vágémarhavásár. 1900. évi decz. hó 
13 án. (A budapesti Közvágóhíd és marhavásáriqazaatósáq 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2537 db 
aagy vágómarha, nevezetesen: 1042 db magyar és tarka 
5kör, 503 db magyar és tarka tehén, 732 db szerbiai 
Skör, 52 db szerbiai tehén, — db boszniai ökör — db 
to • mai tehén, 134 db bika és 74 db bivaly. ' 

or •K,eíni% 18 d a r a b elsőrendű hizott 
96 db középminöségü és 23 db alérmidelt min. bika 
133 db elsőrendű hizott ökör, 1623 db közén-
oainőségű ökör és 46 db alárendelt min. ökör; 84 db 
•isőrendü hizott tehén, 424 db középminöségü tehén 
90 db alárendelt minőségű tehén. 

Vágómarha felhajtás valamivel nagyobb volt 
mint a mult héten s miután aránylag sok idegen vevő 
volt a vásáron, az árak változatlanok. Bikák ára 
2 koronával mmázsánként hanyatlott. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 60' 66—, kivételesen —•—_.— 
hizott magyar ökör középminöségü 62- 58—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 46- 50-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 42-64 —, kivételesen tarka 
tehén —•—'—, magyar tehén középmin. 42- 64 — (—) 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 42- -
64-—, szerbiai ökör jobb minőségű 48-—>_ei- kiv 
—•—, szerbiai ökör középminöségü 40 —46 —, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
42-62-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 32.-44 — 
magyar legelőmarha I. rendű 40—54, kiv. 55—' 
II. rendű — koronáig métermázsánkmt élősulybar! 

Bndapesti lóvásár. Budapest, 1900. decz. 13-án. 
(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma közepes volt. 

Felhajtatott összesen 576 db. Kiadatott 267 db-
Jobb minőségű lovakból hátas 12 drb, eladatott — db, 

K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 20 db 
eladatott — db, K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 10 db, eladatott 2 db 350-400 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 db, eladatott 8 db 200— 
310 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db K.-ért: 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 110 db, eladatott 40 db 90—160 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 325 db, eladatott 180 db 50—120 
K.-ért; alárendelt minCségü lovakból 59 db, eladatott 
37 db 18—56 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 71 db, 
az állatkert részére vásároltatott 4 darab, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltaíott — db, takonvkór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

(Első magyar sertéshizlaió-részvénytársaság telefon je-
lentése Köztelek" részére.) Az üzlet csendes 
volt. Heti atlag-árak : Magyar válogatott 320— 
380 kgros nehéz 97—98 fii., 280—300 kgrammos nehéz 
96-97 fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 84—92 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4°/o 
engedmény szokásos. _ Eleségdrak: Tengeri uj 9-80 
— korona, árpa uj 12-40 kor. Kőbányán átvéve. Helvi 
állomány: deczember 7-én maradt 37288 darab Fel-
hajtás .; Belföldről 1966 darab, Szerbiából 2307 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab 

Főösszeg 41561 db. Állomány 
• budapesti fo-

~ idapest 

Összesen 4273 
és felhajtás együtt —- drh . ü u l 
gyasztásra (I—X. kerület) 984 drb, belföldre „„„„»», 
környékére 356 drb, , Bécsbe 375 drb, osztrák tar-
tományokba 1919 drb, Ausztriába — db. Kémet biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
3652 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokból kirakott hulla 
4 darab, borsókásnak találtatott 9 darab, összesen 
13 db. Maradt állomány 379C9 drb, A részvény-szállá-
sokban 13432 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt XII/7. 7584 db. Felhajtás: Szer-
biából 2307 db, Romániából drb, összesen 9891 drb, 
Elhajtás: 2885 drb, maradt állomány 706 drb és 
pedig — drb szerb és 706 db romén. Az egészségügfi 
szemlénél jan. 1-től máig 311 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (49000 korona becs-

értéken felöl.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Decz. 15. Budapesti a tkvi ha- Vigassy 59471 
kir. tvszék tóság János István 

Decz. 17. Debreczeni atkviha- Szikszay 56724 

kir. tvszék tóság Gyula 

Decz. 19. Aranyos-maróthi atkviha- Detrich 267088 kir. tvszék 

Decz. 20. Nagy-kállói 
kir. jbiróság 

Decz. 21. Budapesti 
kir. tvszék 

62743 

tóság Gyula 
atkviha- Müller 
tóság Adolf 
atkviha- Lichtenstein42413 
tóság Mózesné 
atkviha- id. Men- 162342 
tóság delssohn J. Gyula 

csődtömege 

Decz. 21, 

Decz. 22. 

Decz. 22. 

Decz. 22. 

Decz. 22. 

Decz. 52. 

Decz. 24. 

Decz. 27. 

Decz. 28. 

Decz. 28. 

Decz. 28. 

Decz. 31. 

Decz. 31. 

Decz. 31. 

Budapesti 
kir. tvszék 
Szabadkai 
kir. tvszék 
Budapesti 
kir. tvszék 
Temesvári 
kir. tvszék 
Budapesti 
kir. tvszék 
Edelényi 
kir. jbiróság 

Budapesti 
kir. tvszék 
Munkácsi 
kir. jbiróság 

Budapesti 
kir. tvszék 

atkviha- Nóvák 607200 
tóság Tibor 
atkviha- Nóvák 6072C0 
tóság Tibor " 
atkviha- Miatov 68816 
tóság Jeftó 
atkviha- Jiraszek 502902 
tóság Nándor 
a tkvi ha- Stefanovits 73558 
tóság Miklós 
atkviha- Feledi 
tóság Miksáné 

305624 -

42784 atkviha- Palocsay 
tóság Gyula 
atkviha- Feledi 654791 
tóság Miksáné 
a tkvi ha- Kinszky 53080 
tóság sz. Politzer Eszti 

290009 

45728 

116533 

116533 . 

atkviha- Perich 
tóság Károly 
atkviha- Kroó 
tóság Mina 
atkviha- Tiller 
tóság Henrik 
atkviha- Tiller 
tóság Henrik 

a tkvi ha- özy. Gasch 40040 
tóság Ferenczné 
atkviha- özv.Petöcz60310 
tóság Béláné 
a tkvi ha- Egri keres- 60000 
tóság kedelmi és 

iparhitelintézet 
atkviha- Schmidt 469633 
tóság Ödönné 

a tkvi ha- dr. Hamary 146234 
tóság Béla 
atkviha- Wodianer 192897 
tóság Arthur 

a tkvi ha-Melen czei 40327 
tóság gör. kel. szerb 

egyházközség 
atkviha- Wallisch 220520 
tóság Antal és , 

Wallisch Ágoston 

- Meggga«*ált ügyeiméibe t -

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet (izemben! 

EL8Ö MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

RÉSZ V É N Y T Á R S U L A T 
BUDAPESTEN, 

K Ü L S Ő VÁCZI-UT 7. SZÁM. 

2V«, 3V«, 4, 4i/i, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

Magánjárók 
(ufti m o z d o n y o k , ) 

KérjOkmlnden szakbavágó kérdéssel bi-

zalommal hozzánk fordulni, készséggel 

adunk kimerítő ét felvilágosító választ. 

I ArJnyzék kívántra flJmatMM kttdstlk. 
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Inpartált «redetl 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O S W i L D - i f l 

BUDAPEST, 
ÍUL, Kalsí-Kerepeai-ut 1. ve. 

A j á n l j á k n agy r a k t á r u k a t m in- f 5 B g 
den p a t k o l á s i c z i k k b ő l és e / cn . S J E . 
s z a k m á b a vágő kü lön legessé- I m ' '*" H 
gekbő l . — Továbbá ajánlják szaba- ;MHT Bi 
d a lmazo t t , kiváló szakférfiak által 
l e g j obban a j á n l o t t p a t k ó i k a t ^ H w 
igás lovak és p a r i p á k , úgyszintén 

ökrök vasa lására . V 
Különösen kiemeljük czégünknek legújabban szabadal-

mazott rudvasalásait és kengyeleit. 

M . H 1 \ V S « 0 l l \ l ! 
cs. és kir. udvari patkolási eszköz-szállítók 

W I E N , I I . , R E N N G A S S E 6. S Z Á M . 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I I N I O T O Ü G Y Á R ' t E t f Ű S T 
" tíÜme^ gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motoralt S e és locomobiljait. 

Nagyszerű njitások 
[inden kiállításon 

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

A magyar vasúti kötelék forgalomban 1901. évi január hó 1-én II. rész 
3. füzet, illetve II. rész 8. fűzet megjelöléssel uj díjszabások lépnek hatályba, melyek 
közül az előbbi különböző áruezikkekre, 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 áz előbbi egy koronáért, az utóbbi pedig 50 fillérért lesz 
a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál (Csengery-utcza 33), valamint a részes 
vasutaknál megszerezhető. 

' '""0. november hó 1-én A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága, a részes vasutak 

(Utánnyomás nem dijaztatik). 

Hirdetések 

felvétetnek 
a kiadóhivatal-

ban, Budapest, 

Üllői-ut 25. sz. 

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

Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

| | 
Magyar Gazdák 

Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN. 
Cp Sürgönyczim: Aurora—Budapest, ( p 

Értékesítésre elfogad; 
Husnemüket, füstölt 

hust, vadakat, szárnya-

sokat-élő és leölt álla-

pótban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 

káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

Dr. FABINYI 
v. kórházi orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 

Rendelés 9—3-ig; este 6 8-iff. 

B U D A P E S T E N , 

V I I . ke r . , E r zsébe t-kö ru t 12. s zám . 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

Első érmek, arany kitüntetések, államdijak stb. 

A B Á L Á J V C E 
S E P A R A T O R 

lefölöző-gépek bat hónap alatt kifizetik önönmagukat. 
ELSŐ MAGYAR TEJGAZDASÁGI GÉP- ÉS ESZKÖZGYÁR 

K é z i és e rő l i a j t á su te jgazdaság i t e l epek és szövet-
keze t ek te l jes berendezése . 

Tiszte l t vevőinknek hosszabb időre b iz tos vajp iaczot b izts i tunk. ' S j 

FUCHS ÉS SCHLICHTER 
BUDAPEST, VI., ANGYALFÖLD, JASZ-UTCZA 7. 
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Tél i i d é n y . T p q 1900 . P á r i s i v i l á g k i á l l í t á s j n r y t ag j a . | r Té l i idény. 

Magyarország legrégibb gazd. gépgyára Mosonban (1856.) 
A beálló téli idényre ajánlja legjobb rendszerű és leggondo-

sabb kivitelű: 

Répavágóit, Sxecskavágóit 
minden nagyságban, 

E r e d e t i a n g o l , R a p i d d a r á l ó k 
k u k o r i c z a m o r z s o l o k , 

G y ö k m o s ó k 
Ventzky-féle takarmány füllesztök. 

B u r g o n y a z ú z o k , n . , 
a c z é g a j á n l k o z i k : B u r g o n y a v a l a s z t o k , 

= teljes takarmánykamra berendezések = 
tervezésére és eszköz lésére . 

F ő r a k t á r : Budapest, VI., Váczi-körut 57|a, 
Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

Rud- és pózna-
: Acetylen-lámpák 

valamint kézi-, ker t- , is tá l ló-, 
kocsi-, oldal-, Spr i tz l togen, vállal-

kozóknak é j j e l i munkára való 

Acetylen-lámpák 
kaphatók 

B Á R D I J Ó Z S E F - ^ v ? ü E £ * a l ' e . 

Kwizda Ferenc János 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
Legjobb gummi- és kender tömliik. 

W. GARVENS, Wien, 
C s ü d s ö m ö r 

ra; már több év óta igen 

Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G < 3 Ö D Ö N 

Mindennemű tejgazdasági esiktat 

és gépet szállit, tejgazdasági telepeket 

is tejszövetkezetetet rendez be u 

•Separater Részvény-Társaság 
ezelőtt P fanhauser A -

Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám. 
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Sazdasági 

Számviteli fflaptár 
1901. évre. 

SZERKESZTŐD 

SZILASSY ZOLTÁN. 
u Orsz. Magy. Gazd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel egy korona 80 fillér (90 krajczár). 

MT Egy díszesen s teljesen vászonba kötött, naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal 

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

bejegyzésére az egész éven át használhat ~mm 

Megrendelések 

a „Köztelek" kiadóhivatalába BUDAPEST, IX., Üllői-ut 25. sz. intézendök. 
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! ffl- - ~ A - . — . . Gőzcséplökészleteknek szakszerű f 

i i a ^ a c s u s z K á r javitásáteiváiiaija-| * Költségvetéssel díjmentesen szo lgá l , , . 
! g é p g y á r a j; Ajánlja és raktáron iarlja a: 

BUDAPEST 
Í I I ő i - u l m e l l e t t . 

KÖZTELEK' Slső-ma3?ar aazda~iqi 3ép: gyárban készüli g&scséplő- | 
garnitúrádat minién nagv= ff 
* * * * Ságban. *. *. * *. | 

•t mlndeíinemü mezőgazda 
%t | Csereüzleteit köt tetnek. I 

. tételek mellett. . 

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

következő importált amerikai ügetómének fedeznek idegen kanczákat. 

1. Fern-Wilkes, fekete, jegytelen, 157 cm. magas, apja Wilkes-Bay> 
anyja Fanny 0. — Record: r28Va. 

Fedeztetési dij: 60 korona. 

2. Tyrolean, almásszürke, jegytelen, 167 cm. magas, apja Pilot Médium 
1597, anyja LIam 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, 
S imon to rnyán . 

^layton & Shuttleworth q 

által > legjutanyosabb Arik mellett ajánltatnak: 

_ _ szalmakazalozők, 
továbbá Járginy-esépISgépek, Where-oséplSk, tls/.tlW-rosták, konkolyozők, kaszáló- <• 

Llncolni törzsgyárunk a világ legnagyobb I 

locomobil- és cséplCgép-gyára. 

1946/1900. szám. 

Földhaszonbéri hirdetés. 
A magy. kir. közalapítványi uradalom 190!. évi október hó 1-től következő birtokait adja haszonbérbe, és pedig: 
1. a Temesvármegye Hittyiás község, határában fekő 702148/i6oo kat. hold erdőirtás föld építési kötelezettség mellett 25 évre, 
2. a Temesvármegye Keped község határábani 461118/IBOO kat. hold. házikezelés kötelezettsége mellett 12 évre, 
3. Temesvármegye Unip ős Újlak községek határaiban fekvő 851814/iaoo kat. hold házilagos kezelés kötelezettsége mellettit2 évre, 
4. a Temesvármegye Temes-Doboz község határában fekvő 868927/ieoo kat. hold házilagos gazdálkodás kötelezettsége mellett 

12 évre, 
5. Tememesvármegye Obád község határábani 27912M/iooo kat. hold 6 évre és 
6. a Bács-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 £4-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 czimén 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 1. és 2. 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. 

B u z i á s , 1900. november hó 23-án. 

M. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség,. 
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A magy. kir .államvasutak gépgyárának vezéríigynöksége 
B U D A P E S T , T á c z i - k ö r u t 3 3 . s z á m . 

a j á n l j a a m a g y . k i r . á l l a m v a s u t a k g é p g y á r á b a n k é s z ü l t 

g ő z c s é p l ő k e s z l e t e i t , s z a l m a k a z a l o z ó i t . 

.Millennium" 
l e g ú j a b b s z e r k e z e t ű 

f ű k a s z á l ó - , m a r o k r a k ó - é s k é v e k ö t ő a r a t o g f é p e i t * 

továbbá: a szab .osztr.-magyar állámvasuttársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 4 lóerejü gőzcséplő-kész lete i t , Saek-
1997 rendszerű, aczé lön tés i i eke f őve l e l l á t o t t e k é i t és egyéb mezőgazdasági eszközeit. 1997 

ém^^mmméMmmmmm 
Eladó birtok. 

Tolna vármegyében «Kis-Hidja» nevü 624 m. holdas nemesi 

birtok teljes felszereléssel, azonnal eladó. Kölesd-Tengelicz 

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

1969 felvilágosítást ád 

Periaky József mérnök, 
~ — S z e g z á r d o n . = 

r t f f f f f f f f f f f f t w 

M A R i L E R f é l e 22"/o k e m é n y i t ő t a r t a l m u , Imí t e rmés t 

hozó és r o t h a d á s n a k e l l en t á l l á 

v e t ő m a g - b u r g o n y á t 
a j á n l nagyobb mennyiségben 

a Puszta-Ürgédi Gazdaság és Szeszgyár. 
Yasut és posta: K ö r t v é l y e s , (Mosonm.) 

S A C K R U D O L F egyedüli képviselője Magyarországon 

P K O P P E K S A M U 
Budapes t , Vác z i -k8 ru t 5 3 . s z ám . 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világ-
hírű gyártmányai eredeti minőségben 

csalt nálam kaphatók: 
ajánlom közkedveltségii egyetemes és többvasu 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vetö-

gépeimet 

szecskavágó-, répavágó gépeimet. 
Kézi, járgány- és gőzhsjiásra 

készülékeimet s minden egyéb yazdasági gépe-
ket és eszközöket. 

Mindenről kimentő á r jegyzéK. és készséges 
felvttágositásolg-

és egy 

o 

RENDSZERES | 

tereifaések 
OS M A L O R R G É P E K , 

terméof-tisztitó-művek 
gabonaraktárak (silos) részére . 

YFJTFI GEAEPELHUGÓ 
f i . j í p - é s r o s t a l e j u e z g y á r , m a l o m é p i t í u e t 

Marshall, Sons & Co. L m t d 
11 angolnrszági gépgyár vezérügynök® 7«m 

B̂ÖÜlj 

RENDSZERES | 

tereifaések 
OS M A L O R R G É P E K , 

terméof-tisztitó-művek 
gabonaraktárak (silos) részére . 

YFJTFI GEAEPELHUGÓ 
f i . j í p - é s r o s t a l e j u e z g y á r , m a l o m é p i t í u e t 

Marshall, Sons & Co. L m t d 
11 angolnrszági gépgyár vezérügynök® 7«m 

p w r o i p i — - j y H l J I J A P K ö T E N , V . ker., M M váczi-it 41. száat 
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Gazdák Biztositó Szövetkezete 
Budapes t , V. , M á r i a Va lér i a-u tcza ÍO . (Thonet udvar) 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
úgyis mint a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
erkölcs i támogatásával. A laku l t i 1900. 

Biztosí téki a l a p : 
Kormány hozzájárulása: 400,000 kor. 
Alapítványok és üzletrészekben: ... 1.200,000 kor. 

Összesen: l,600,00u kor. 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen. 

Az iizlet eredményében biztosított tagok a dijarányában részlilnek. 

Biztosítási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők 

közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban 
készséggel szolgál 

1898 az igazgatóság. 

K n u t h Ká ro l y 
mérnök és gyáros. 

QTAS jffis IBODAi ———— 

BUDAPEST, 
VII. ker., ftar&y-atesa 8 - 1 . n t a . 
Elvállal: KBzpont!-. viz-, lég- <s gSzfUtések, lét-
szesz- ét vízvezetékek, ssatornázásek, szel!8z-
tetések, elesettek, szivattyúk, vizerüművl eatelü-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó 
házak, nagyobb épületek és gyárak számira. 
Tervek, kSttségvetések, Jövedelmi tlülrányzatek 

gyorsan készíttetnek. 
!i.e(J«bt mln6sétB k6«tya|-ssiv«k rakttrms 

iránt a kereslet meg-

indulván, azon tisztelt 

vevők, kik az idei fel-

állítás javarészét együtt 

látni kivánják, kéret-

1 nek az Aradon át közle-' 

, kedö gyorsvopat direct 

kocsijában Koucza 

• i posta távirda és vasúti 

állomáson kiszállva 

drassói uradalmát meg-

látogatni. : Sürgönyre 

állomásnál kocsi vár. 

Tejvétel. 
Nagyobb mennyiségben esetleg 
azonnali Tételre is. tej kores-

5 fajú 
nséget, 

ányaimból -

Eŝ iegJJeSek̂áEm 
rb SÔ om ' hosszu^gvány 

llomAarâ szálIitv̂ utánTéteres 
:üJdésse!. 

Kaspi fűzből 4 korona. 

növénynél. ElOj. gyzésekel 
elfogad Szekeres János urac 
nemosfliz telep kezol6. 199 

Tavaszi bük-
könyt , mus-
t á r m a g o t , fe-
hé r kölest , 

a k á c z m a g o t , 
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 
magot a legmagasabb 
napi áron vásárol-
nak és mintázott 
ajánlatokat kérnek 

Radvaner és Rónai 

Imagkereskedők | 

Budapest, 
V.,Nádor u.8.sz. | Anyarozsot 

minden mennyiségben 

a legjobb árakon 

1996 v e s z 

Mahr. Schönberg. 
Mintázott ajánlatok mi-

előbb kéretnek. 

Chile sa lé t rom 
közvetlen 

behozatal 
és más mesterséges ra-
gyákat ajánl legolcsóbb 
napi árakon 

Maurice Halpheon, Prag. 

Győrmegyében képviselő: 
Neubauer Adolf, Gyöp. 

Sopron és Vasmegyében 
képviselő: Klein Márkus Fiai, 
Sopron. Kerestetetik még 
néhány nagy birtokosoknál 
jól bevezetett képviselő. 

Moóri 

Tölgyfa 

rtben kaphatók. Megkeresések 
rann Lajos, Kadarkút, czim-

fikkönvt 
vásárol 

HALDEK 
magnagykereskedése 

József főherczeg ő cs. 
és kir. fensége udvari 

szállítója 

BUDAPEST, 
Károly-körut 9. 

Zsákok 

, BudapeV" 

Mén 
darab angol faj, fe. 
hatóságilag enged 

vételre kerestetik 
1200 és 1500 hold, 
Nyitra, Fehér vagy Tolna-
megyékben, 1000—2000 
hold Xiszavidék vagy 
alföldön fekvő b i r t o k . 

Birtoktulajdonosok ké-
retnek ajánlataikat 

Bacher Károly 
ingatlan-ügynök 

B U D A P E S T , 
VI., Vóezi-körát 57 a. 

Vető-
magvak, 

l ó he re , 

l ue ze rna , 

obe rnhor i i 

répamag és a hazánk-

ban ennél is jobbban 

bevált 

óv á r i r é pamag , 

c seme ték és 

p e k i n g i 

k a c s á k 
1 kaphatók ("~r 

g r ó f 

drassói uradalmában, 

u. p. K o u c z a . 

G a z d á k 
Devezetett 

Hifiül 
50*/o-al olcsóbb mint bár-
mely más világító anyag. 
Próbaküldemények 2 korona 
utánvét mellett. Kívánatra 
prospektus ingyen és bér-

Burián Yilmos veje, 
Budapest, IX., Soroksári-11. 10. 

Fairbanbs 
Mérleg és gépgyár-

részvénytársaság. 
Városi iroda és raktár 

Budapest, 
Andrássy-ut 11 

becses figyelmébe 

h ídmér leg ! 
8 drb 1500 kiló hordképes-ségig erös vaskortóttal ellátott 

marhamér leg ! 
7 drb 1000 kiló hordképes-ség és 9 drb 600 kiló hord-képesség 

tizedes mérleg 
az összes sulyokkal együtt 
minden mérleg hitelesítve I 

Becserélek! 
ócska marhamázsákat uj hídmérlegre vagy uj marha-
HT Javításokat6 pontosan 
eszközlöki -SHI 
D É N E N S l l \ Ó 

Bérlet . 
1300 magyar ho'd kört 
letet keresek, körű:bel 

lehetőleg Dunán >ul ) 

Azért ajánlok 

féli lópokróezokat 

urasági 150, 

A sághi 

5h távirda 4Uomás™Jgh'-Kó° y£ 
10 drb pirostarka 1Ví-2 éves 
bonyhádi fajtájú bika van el-

állattenyésztési m. k. 

felügyelő 

Gr ö d ö l l ő . 

1876 Munká i : 
Baromfi hizlalás 1 kor. 

50 fillér. 
Baromfi tenyésztésre vo-

Pulykatenyésztés 2 

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

Megvételre 
j t gö̂ ei öre berende: 

Eladó 
vasutállon 

„LUCZIFER 
alágyujtó. 

mtaleczky szabadal-
ma. Legjobb, legkényel-
mesebb és legolcsóbb. — 
Alágyuj táshozfa tel-
jesen relesleges. Szá-
zankint 90, ÍOO, illető-
leg »60 fillér. 2 koroná-
tól kezdve házhoz szállít-
tatik. Gyári főraktár: VII., 
Rottenbiller-utcza 15. Yi-
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KIS HIRDETÉSEK 
Cnt mezőgazdák e* a tzakliodalom terményei, 
további állást keresők é« adók hirdetményei 
vétetnek fel 8 kedvezményes rovatban és árban. 

Csak o ly l a v e l e k r a Tá l asxo l u i i k , m e l y e k k e l yá laBs : 
8 v a g y l e v e l e z ő l a p o t k f l l d e a e h . 

BETÖLTKHDÖ ÁLLAS. 

^Gépés*-kovács^ 

Önál ló gazdatiszt^ 

tot°ságlda8 gazdaság Minden 
ágában megkivánt-tik. Ajánla-
tok az eddigi működés megje-

Sikray Hirdetési irodájába Bu-
dapest, Váczi-kö.ut33. intézen-
dők. 196-4 

^ ^ Nőtlen 

ben teljesen já tas, > m-f far 

birja, _ azonnali belépésre ke-

korona 'és teljes ellátás. Fo-
lyamodványok a blzonyitvá-

"uradalmi 8 tiszttartó" czim 
alatt Füzes-Gyarmat (Békés-
megve) külde. dők. 1985 Gazdatiszt 

keresztyén, nős vagy nősülni 
szándékozó ^ f ^ íme l ye t 

dasági11 tanintézeti képzettség 

lomban szeraelt piaxis megki. 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár mellett már működ-
teelőnyben részesittnek. A 
kerület áprilisban lesz végleg 

vat nélküli átrétele végett, csa-
lád nélkül előbb kell szolgá-
latba lépni, miután^ kezelő-

Pályázathez csakis másolatok 
melléklendők, melyek viasza 

váth István°Örkény. 1947 

^ ^ Nőtlen 

ben teljesen já tas, > m-f far 

birja, _ azonnali belépésre ke-

korona 'és teljes ellátás. Fo-
lyamodványok a blzonyitvá-

"uradalmi 8 tiszttartó" czim 
alatt Füzes-Gyarmat (Békés-
megve) külde. dők. 1985 Gazdatiszt 

keresztyén, nős vagy nősülni 
szándékozó ^ f ^ íme l ye t 

dasági11 tanintézeti képzettség 

lomban szeraelt piaxis megki. 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár mellett már működ-
teelőnyben részesittnek. A 
kerület áprilisban lesz végleg 

vat nélküli átrétele végett, csa-
lád nélkül előbb kell szolgá-
latba lépni, miután^ kezelő-

Pályázathez csakis másolatok 
melléklendők, melyek viasza 

váth István°Örkény. 1947 

í r n o k i á l lomás 

dalrnTban^Tá Îjá^ók^kik^a 

zütegBt irt̂ fô am d̂vánŷ î at̂  

egyéb bizonyítványaik és 
j"tolásaval alól-

Rökk-Szilárd-utcza 2. Rolf 
Camillo ny. jószágigazgató̂  

Gazdatiszt 
keresztyén, nős vagy nősülni 
szándékozó ^ f ^ íme l ye t 

dasági11 tanintézeti képzettség 

lomban szeraelt piaxis megki. 
vántatik. Oly egyének, kik 
szeszgyár mellett már működ-
teelőnyben részesittnek. A 
kerület áprilisban lesz végleg 

vat nélküli átrétele végett, csa-
lád nélkül előbb kell szolgá-
latba lépni, miután^ kezelő-

Pályázathez csakis másolatok 
melléklendők, melyek viasza 

váth István°Örkény. 1947 

^ ^ I spán i á l lás 

, fűtés? vifáirMs' foM-14«Tkor! 
készpénz, 600 koronát kitevő 
mellékjövedelem. Csak több 

tiszteky!pá]yázhatnak. E*őny-

gazdaságban önállóan műkö-
dött. 1979 

Kovács 
kerestetik uradalomba, a ki a 
gazdasági eszközök javitásáboz, 
lővásaWsboz és hintójavitások-
hoz ért, évi fizetése 600 korona, 

20 méő« á^i'-figű0 MárHott 

tűzifa,' 1 drb teliéitartás, 2 
koozára és szaporulat]ára le-
geló.̂ mê y fizetésből tartozik 

Kis Terennê  (Nógrád-megye) 

^ ^ I spán i á l lás 

, fűtés? vifáirMs' foM-14«Tkor! 
készpénz, 600 koronát kitevő 
mellékjövedelem. Csak több 

tiszteky!pá]yázhatnak. E*őny-

gazdaságban önállóan műkö-
dött. 1979 

Kovács 
kerestetik uradalomba, a ki a 
gazdasági eszközök javitásáboz, 
lővásaWsboz és hintójavitások-
hoz ért, évi fizetése 600 korona, 

20 méő« á^i'-figű0 MárHott 

tűzifa,' 1 drb teliéitartás, 2 
koozára és szaporulat]ára le-
geló.̂ mê y fizetésből tartozik 

Kis Terennê  (Nógrád-megye) 

ÁLLAST Í M M S Ö L 

Kovács 
kerestetik uradalomba, a ki a 
gazdasági eszközök javitásáboz, 
lővásaWsboz és hintójavitások-
hoz ért, évi fizetése 600 korona, 

20 méő« á^i'-figű0 MárHott 

tűzifa,' 1 drb teliéitartás, 2 
koozára és szaporulat]ára le-
geló.̂ mê y fizetésből tartozik 

Kis Terennê  (Nógrád-megye) 
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Mős kertész 

minden ágában teljes jártas-
sággal bir, szőlőtelepek, na-
gyobb kertalakitásokat, üveg-
házak ozélszerü építéseit̂ is el-

Nősfegy gyermetTatya42Zéves', 
Szives megkeresés L. K. jel-
ige alatt Écska Torontilmegye. 

1809 

Oiy egyén, 

í-re minttőiehenészfelvMeUfc 
Bizonyit ánymásolatok Burger 
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Szives megkeresés L. K. jel-
ige alatt Écska Torontilmegye. 

1809 Kerestet ik 
jannár elsejére valő belépésre, 
legkésőbb február l-re egy 
képzett gépész, ki gőzekékkel 
már dolgozott és az eBztergá-
lyozást érti. Fizetése egy nő-
napra 180 korona, fckás és 
fűtés szab d. Bizonyitványok 
Szokolóezi jószá̂ kezelőséghez 
küldendők u. p. PÖstyén. 1971 
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Tiz évi 

. kfazössze's gazdásági teendők-
ben teljesen jártas, mielőbbi 

megkeresések Schwarcz Mór, 
Palotás,̂ u. p. Apcz, Hevesm 
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Szokolóezi jószá̂ kezelőséghez 
küldendők u. p. PÖstyén. 1971 

Földmivesiskolát 
kitűnő sikerrel végzett, katona-

32 éves, nős, családtalan, róm! 

sági' teendőkben és könyv-
vezetésben is jártas gazdatiszt, 

gazdaság68' vezetê ván* aSaí 
mazva. Ozim: Os-wald Mihály 
u. p. Lemes Sárosm. 1890 

Vizsgázott 

patkoló-kovácŝ  vagy gyógy-

Szolnoki pusztán zeré™™^ 
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u. p. Lemes Sárosm. 1890 

I spán kerestet ik 

vedelem körülbelül 800 frt. 
Ajánlatokat az eddigi működés 
megjelölésével „Erélyes" jelige 
alatt Sikray hirdetési irodája 
továbbit. Budapest, Váczi-
körut 83. 1965 
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Adai 
földmives-iskolát végzett és 
gyermekkorától a gazdaság 

képlett, báísm^yri^lté^ 

éröíssSr^Uwefveket'be" 

át Krasaó-Szörény, Jelenleg 

mint önáJló ispán szolgál. Szives 

(billes) gzerb-Bóka kéretnek. 

FSldmives Iskolá t 
végzett erélyes, e téren ta-
pasztalattal biró nős kulcsár 
kerestetik nagy alföldi bér-
gazdaságba. Ajánlatok bizo-
nyilvány másolatokkal Fürst 
Ödön̂  Budapest, V. Nádor-u. 
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zettséggel és keilő jártasság-
gal a gazdiság összes ágaiban 
1901. február l-re felfogad-
talik̂ flzetés oiroa 16(Wkoróna 

végzi ̂ ĵárt^smfk^ell'le^nie 

teljes ellátás. Folyamodványok 
ós bizonyitványmásolatok, 

Mezó-Peterdre. Vé°Sel ^ígsá 
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Segédtiszti 
állást keres 22 éves, nőtlen, 
ev̂  ref. ^ valiásu,̂ gazdasági 

róí'nfgyobb gróü uradalomtól 
kitünő̂ biẑ nyitványnyal.̂ Bê -

IrodaTVunlrtkban is 'jártas! 
Előbbeni állását katona köte-

hagvta el. Ha kivántatik, volt 
főnőké bővebb felvilágosítással 
is szolgálhat. Czime : Márton 
"Dezső, Jászkisér. 1881 

Állast keres 
jó ajánlattal földm. iskolát 
végzett gör. k. szerb vallású 

naU1"^aujévig!mvagy "újév 
után. Oim : Tylrityán Zsifkó, 

Kertész 
nős, 35 I jes^kj^W^f 

ánáseáte,khol már° több "évóta 
van̂ uradalmi kertészeti ̂ állás-
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végzett gör. k. szerb vallású 

naU1"^aujévig!mvagy "újév 
után. Oim : Tylrityán Zsifkó, 

In tézőnek, 

koẑ taMTgay«r-Ó?ártta végzett 
oki. gazdatiszt, szerény fel-
tételek mellett, 89 éves, ref , 
egyén, mielőbbi belépésre. 18 
évi juttatiaí 
CzTme"t k̂iadó!iív'ataltian!L(1888 

Gyakorlat i tag 
képzett középkorú keresztény 
férflu, ki a gazdaság minden 
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Géplakatos 
vizsgázott gépész, az összes 
gazdasági gépek kezelését és 
javítását érti, tjj évre urada-

Erzí ébetMva, Határ-ut kül'-
dendők. 1987 

Gazdatiszt 
nőtlen 30 _ éves ref. vallású, 

óta egy 3000 holdas első rendű 
dőkben mint ispán működik, 
jártas a gazdilkodás minden 
ágazataiban, felmondatlan ál-
lásábólképzettségének megfé-
sülhetne. Czime' a kiadóhiva-
talban. 1968 
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sülhetne. Czime' a kiadóhiva-
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Gazdatiszt 
állást keres, 32 éves, nős, osa-
ládtalan izr. egyén. Jártas a 
gazdaság minden ágában,̂  14 

működik. Szives megkeresések 
60 jelige alatt a kiadóh iva-
talba intézondók. 1821 

Fizetés 
nélküli magán gyakornoki 41-
lást̂ kereŝ csap̂ ellátá̂ sértna-

aSkiadőSvatalbán5aZd'Í' CZ1962 
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Egy 18 évi 
gyakorlattal biró 36 éves r.̂ k. 

két -nagy rendezett alföldi 
gazdaságban, mint kezelötiszt 
töltött, kezelötiszti állást teres 

Czim'a kiadóhivatalban. 1"l980 
Elmélet i leg 

és d ^ gyakorlatilag 

mint önálló gazdatiszt nagyobb 

sabb idéfg fómíkerrelllUmükö. 
dött elsőrendű bizonyitványok̂  

™nMállást1 keres. °B5venb fel-
világositást Sikray hirdetési 
irodája nyújt. Budapest, Váczi-
körut 33. 1961 

Egy 18 évi 
gyakorlattal biró 36 éves r.̂ k. 

két -nagy rendezett alföldi 
gazdaságban, mint kezelötiszt 
töltött, kezelötiszti állást teres 
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Elmélet i leg 

és d ^ gyakorlatilag 

mint önálló gazdatiszt nagyobb 

sabb idéfg fómíkerrelllUmükö. 
dött elsőrendű bizonyitványok̂  

™nMállást1 keres. °B5venb fel-
világositást Sikray hirdetési 
irodája nyújt. Budapest, Váczi-
körut 33. 1961 

I spán i 
vagy segédtisztig állást̂ keres 

26 révesalnőt[en Spánf ki' főld-
mives iskolát végzett. Cim a 
kiadóhivatalban. 1960 

Elmélet i leg 
és d ^ gyakorlatilag 

mint önálló gazdatiszt nagyobb 

sabb idéfg fómíkerrelllUmükö. 
dött elsőrendű bizonyitványok̂  

™nMállást1 keres. °B5venb fel-
világositást Sikray hirdetési 
irodája nyújt. Budapest, Váczi-
körut 33. 1961 

Kulcsárnő i 
állást keres középkorú n6, 

jobb családból, Vl gritL 
ban több évig volt kulcsárnB. 
Cim: Szigety Ferenczné levelei-

FSldmives isko lá t 

nermtofalUsz^ege^etínls 
egyén ki mint ispán önállóan 
működött éŝ a gazdasáĝ min-

felő áUástake\aes?ZCzimemeKo-
vács Vincze, Uj-Kéeske, Pest-
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egyén ki mint ispán önállóan 
működött éŝ a gazdasáĝ min-

felő áUástake\aes?ZCzimemeKo-
vács Vincze, Uj-Kéeske, Pest-

Sio l id ^ 

s s s s 

oKoknái fogva megfelelő 
állást keres. Referen-

nak Ajánlatok V. 80Í53. 
J.jel alatt Haa.enstein 
és Vosler^St. Imicr 

Mübertész 

séggel, ki â iertészet minden 
ágában nem kevésbbé a <iisz-

talt elsőrendű bizonyítványok-
kal redelkezik, megfelelő állást 

w^^kk^rAtés i 
irodájába ü̂rézendők. B^a-
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T ó -
gazdasága imbó l 
ajánlok őszi és kora-
tavaszi szállitásra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésü csehponty-, süllő-, 
csuka és ezompó-ivadé-
kot, továbbá megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Intéző gazdatiszt, 
35 éves izr. vallású, 15 évi jó 
gyakorlattal éa sokoldalú ta-

aDunántulbanmint az°llffí 

T ó -
gazdasága imbó l 
ajánlok őszi és kora-
tavaszi szállitásra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésü csehponty-, süllő-, 
csuka és ezompó-ivadé-
kot, továbbá megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Felügyelő 
iskolát végzett gyakorlattal biró 

ves megkereséseket kér ' Kul-
csár István, Pa-Szent-Mihály, 
p. Némeilad. 

3 drb 

gyikf/orü példányok 1 himfl 
szuka, telivér Emdenl ludak 

né, Enese Gjőrmegye. 1935 

^ i n t é z ő ^ __ ^ 

3 drb 

gyikf/orü példányok 1 himfl 
szuka, telivér Emdenl ludak 

né, Enese Gjőrmegye. 1935 

nőí gazdatiIztfZM egy alföldi 

műf Mik!8Ó vadé ellett meg 

Czim a kiadóhivatalban. 2010 i 

3 drb 

gyikf/orü példányok 1 himfl 
szuka, telivér Emdenl ludak 

né, Enese Gjőrmegye. 1935 

nőí gazdatiIztfZM egy alföldi 

műf Mik!8Ó vadé ellett meg 

Czim a kiadóhivatalban. 2010 i 

For iosó 
XIX-lől származó 9 éves 168 
cm. magas tenyész igazolvá-
nyos Pé

eJm4^ e^d<5 

hol aa'ivadékok Is megt'ekint-
i hetők, 1970 

guak teljesen hiba nélküliek, 
4 évesek kocsiban is párosak, 

eladók. Bakucz Ti 

Igen szép, Tátogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1—2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskadők. 

bármikorra "is elfogadtalak. 

Eredeti 

RambouiHet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert 157 

uradalmi igazgatóságánál 
Str l lek , 

Morvaország. 

1 

a közelgő 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. 

Nyulakat 
v e s z bármily menyi-
ségben a vad idény 

bármely szakába 

legmagasabb áron 
K o v á c s L a j o s , 

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

Heg-vételre keresek 

V ö r ö s t a r k a 

tinó 
és 

ü s z ő 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való ökrök e'-.dására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 
WEILÊ  EISMÊ  

Kis-Czeili kereskedők. 

vegyesek . 

az 1901. évre 

I I . évfolyam. 
Szerkeszti és kiadja 

Jeszenszky Pál, 
az O. M. G.E. titkárja. 

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

3 ker . 3 0 f ü l . 
Bolti ára 4 korona. 
Tejgazdasággal foglalkozók-

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

ut 25. szám. 

zin, nagyság, 
lr megjelölé-
i és Mór, Pa 
lérga.daságá-

^Birtok bérbeadása 
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G Ü Z E K É K E T , 
8 Í Z - U T I N E N S E R E K E T 

és 

GÖZ -UTIMOZDONYOKAT 
t legtftkéletesebb szerkezei te l és legolcsóbb árak mellett száll ít 

JOHN FBWLEB & Go. 
w*m-M. BUDAPEST-KELENFÖLD 

I r o d a , raktár, j i m t ő i n i i b e l j . 

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

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

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

G Ő Z C S E P L Ö K É S Z L E T E K 

„a l e g j o b b a k a v i l á gon . " 

idIő eredményt̂ egy ̂ e.vir sem ért e\ Vtaérképviselüség 

: D é n e s B. , Budapest, VI... Váczi-körut 61. szám. 
Tisztességes figynöMk kerestetnek. 

nóló 1884. íri III. lönínjnikl, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 

Ara bírmentos k 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

YL kerület, Teréz-körut 3. szám. 
a c sehország i T h o m a s - m ü v e k magyarország i rezér -

képvise lője a ján l : 

Vhomasfoszfátüsztet (Thomassalak), § % 
„Mar te l l in" dehányí rágyát , E a l n i l o t 

A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. M m * 

L e g ú j a b b szerkezetű kitűnő t r á gyaszó ró g é p e k 
a legolcsóbb áron, « 

P « n t « ( <i lelkiismeretei k i i z « l ; á l á l . mmmm̂m 

U R D B T f i S E E 
•esveteineh * uaaoüIvuuiibsB 

G É P O J L A J A T , 

n. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
•avtalanitott repezeolajat, stb. 

disznózsírt , s z a l onná t és s za l onná ró l l e rázo t t sót. 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
n. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót osudasót stb. 

ü J A N L O K : 

Kocs ikenöcsö t , Pe t ro leumot , 

Zsákokat, takaró- és sxekérponyvákat, kát-
rány festékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á 6 V Á T 

L u c e r n á t . l d l i e r é t J í i m a f l Y a k a t 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket 

P 3 ' V e t ő m a g o t 

V 
Mindenkor a lesmaeaaabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luozernát és egyéb magvakat és kérek mln-° ° U./.U . . l í ra . ilinlatnlrot 

BUDAPESTEN, 
T . k e r . , A k a d é m i a - u t c z a s z . 

tázott szives ajánlatokat. ~Tt 

K R A M E R L I P Ó T , 
S ü r g S n y c z i m i „ C E R E S " B u d a p e s t . 

l r J « m é K k « l én ré«i !«t«« a j án l a tokka l Kiváeatra 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
í gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

W ö r n e r J . é s T á r s a 
Budapesten, Külső váczi-ut 54—56. sz. 

malomépitS 
gépgyára és 

vasöntödéje 

.Pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Köztelek) 




