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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden a i t r á á i én i z « n b a í * i . 

Az O r u á e t s Mary. C íu luá t l Eirwdlet M ^ l t n . 

Az agya.ületi tamást foUgjalat* alatt: 
FgazBriuuM «a IdadAaért fel«16.: For.tar CMau az OKOK. Ifaaf atója. 

Falelí. azwkeaztS: Szllm.y ZalMa az OMOffl. aawkaazM-Utfrtra. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negjodérra 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1901. évi rendes közgyűlésére, 
mely deczember hó 15-én, azaz vasárnap 
d. e. 11 órakor fog Budapesten a szé-
kesfőváros uj városházában IV., Váczi-
utcza 62. szám alatt megtartatni. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyző 

kiküldése. 
3. Szavazatszedő-bizottság kiküldése, 
4. Kilépő és meghalt 15 választ-

mányi tag helyébe 6 évre tizenöt választ-
mányi tag választása. (Alapszabályok 
35. §.). 

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

6. Igazgató-választmány jelentése az 
1900—1901. évi működésről. 

7. Változások a tagok létszámában 
az elmúlt egyesületi évben. 

8. Számvizsgáló-bizottság és az igaz-
gató-választmány jelentése az 1900-ik év 

11. Jelentés a „Köztelek* székház 
épitéséről és az 1900-ik évi junius hó 
18-ikán tartott rendkívüli közgyűlés által 
engedélyezett építkezési kölcsön felhaszná-
lásáról. 

12. Jelentés az Istvántelek eladásáról, 
13. Jelentés néhai id. Luczenbacher 

Pál végrendeleti hagyatékáról. 
14. Emlékbeszéd néhai gróf Széchenyi 

Pál volt egyesületi alelnök és igazgató-
választmányi tag felett. Tartja Tormay 
Béla. 

15. Az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" tagjainak az igazgató-választ-
mány utján a közgyűlés elé terjesztett s 
irásba foglalt beadványai.*) 

Budapest, 1901. évi november hő 21. 

Oróf Dessewffy Aurél s. k., 
az OMGE. elnöke. 

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

Figyelmeztetés az OMGE. 
tagjaihoz. 

Szerkesztőség «• kiadóhivatal: 
BntepMt (Köztelek), tllői-nt »5. szám. 

Kéziratokat • izerkesztőség nem küld vissza. 

Közgazdasági szakosztály illése. 
(1901. november 19.) 

Jelen vannak : gróf Dessewffy Aurél az 
OMGE. elnöke, gróf Zselénski Róbert az OMGE. 
alelnöke, Bálás Árpád, dr. Dumitreanu Ágos-
ton, id. Egem Lajos, Ouláesy Dezső, Krisztin-
kovies Ede, Keller György, Roller Pál, Kodolányi 
Antal, Lázár Pál, Loosy Adolf, dr. Paiss Gyula, 
Perczel Ferencz, Perlaky Elek, Propper Samu, 
ScitovszJey János, Sigray Pál, Zórád István, 
gróf Ziehy Jenő szakosztályi tagok, a tisztvi-
selő kar részéről: Forster Géza igazgató, 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, Buday Barna 
és Jeszenszky Pál titkárok, de Pottere Brúnó 
segéd-titkár ós Bubinele Gyula ügyvezető-titkár, 
mint előadó. 

Gróf Dessewffy Aurél az OMGE. elnöke 
üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Az egyesület szakosztályai az alapszabályok 
értelmében minden évben újraalakulnak s vá-
lasztják meg elnökségeiket. Előterjeszti a 
Tanács javaslatát az ujraalakulásra nézve, s a 
szakosztály elnökéül Zselénski Róbert grófot, 
alelnökül pedig Esterházy Miklós Móricz gró-
fot és Scitovszky Jánost javasolja megválasztani. 

A szakosztály a Tanács javaslatát elfo-
gadja, s az ajánlottakat egyhangúlag megvá-
lasztja. 

Gróf Zselénski Róbert elfoglalván az el-
nöki széket, felkéri előadót az ülés első tár-
gyának előterjesztésére. 

Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület átirata 
az önálló vámterület ügyében. 

vagyoni kezelése és va-
gyonállapotáról. 

9. Az 1902-ik évi költségvetés meg-
állapítása. 

10. A Gazdasági Egyesületek Orszá-

választmányba 3 évre beválasztott kép-
viselői bejelentése. (Alapszabályok II. 
r. 4. §.) 

Több oldalról jött tudakozódásra értesítem 
a közgyűlésre jelentkező tagjainkat, hogy a fel-
utazásra szóló kedvezményes vasúti jegyek meg-
szerzése végett a szükséges intézkedéseket meg-
tettem s a jegyek kézhezvétele után a jelent-
kezőknek haladéktalanul széjjel fogjuk küldeni. 

Rubinek Gula előadó. Tisztelt szakosz-
tály ! A Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetsége 1899-ben a kormánytól felhívást kapott, 
ép ugy, mint az ország valamennyi gazdasági 
egyesülete, hogy a vámpolitikai kérdésben véle-
ményt mondjon s nyilatkozzék. Ekkor, az 
1899. évi szövetségi nagygyűlés felszólította a 
közgazdasági szakosztályt, hogy dolgozná ki 
pontozatokba foglalva azokat a javaslatokát, 
melyeket jónak vél a gazdaközönség szempont-
jából a kormány figyelmébe ajánlani. Ez tényleg 

A Magyar Mezőgazdák S z ö v e t k e z n e Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám, 
SERTÉSEK OJTÁSA ORBÁNCZ ELLEN. Szállítja: 

a Jenner-Pastenr Intézet oltóanyagait, 
melyek a legjobb tudományos módszer szerint 

Pertik professor felügyelete alatt készülnek. 
A rapid szérum az orbánezos fertőzésnek ki-
tett sertéseket 1—2 óra alatt biztosan meg-

menti a veszélytől. 
A tartós oltóanyagot a sertések jól tűrik, nem okoz 
utólagos megbetegedést, nem fogynak le az állatok 

s egy teljes esztendeig védve maradnak. 
Egy sertés szórumos tartós oltása 18 fillér. 

„ Pasteur-fii• tartós oltás* 12 » 

Lovak s z a r v a s m a r h á k o l t á sa 2 4 fill, 
Birkák o l tása 12 „ 

Birkák, lovak, szarvasmarhák oltása 
LÉPFENE ELLEN. 

Hónapokig e l ta r tha tó 
Kitűnő fecskendők. 

Könnyű kezelés. 
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meg is történt s ugyancsak a .nagygyűlés hatá-
rozatából folyólag a szakosztály által kidolgo-' 
zott javaslatok és indokolás az összes gazda-
sági egyesületeknek megküldetlek azzal a fel-
hívással, hogy e fontos kérdésben .állást foglal-
janak s véleménynyilvánításukat terjeszszék 
fel a ..szövetségi.', nagygyűlésnek, , A - szövetségi 
tagok túlnyomó nagy többsége nyilatkozott is 
e kérdésben s valamennyi egyhangúlag magáévá 
tette a közgazdasági szakosztály által elfoglalt 
álláspontot, amelynek következményekép ter-
mészetesen az 1900. év május 6-án meg! art ott 
szövetségi nagygyűlés-szintén ugyanazon állás-
pont ra helyezkedett s elfogadta a közgazdasági 
szakosztály javaslatait. Egy évre reá,, tehát az 
idei év nyarán a Fejérmegyéi Gazdasági Egye-
sület indíttatva érezte magát ezen kérdést felr 
újítani. . - . . 

A Fejérvármegyei Gazd. Egyesület ugyanis 
az önálló vámterület szükségessége mellett fog-
lalván állást, ezt oly kommentár mellett publi-
kálta, hogy egyesületünk indíttatva érezte ma-
gát rögtön az állásfoglalás u tán hivatalos köz-
lönyében nyilatkozni, hogy az egyesület egy-
általán nem foglal el egyoldalú álláspontot s 
hogy tényleg a közvéleménynek adott vissz-
hangot a szövetségi nagygyűlés állásfoglalása, 
mert egyetlenegy gazdasági testület sem emelt 
az önálló vámterület szükségessége mellett 
szót s még a Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület 
sem ragadta meg az alkalmat erre, mikor pe-
dig a kormány részéről hivatalosan s a Szö-
vetség részéről pedig kötelességszerüleg véle-
ményadásra felkéretett. 

Egyesületünk akkor ezen állásfoglalással 
hivatalosan nem foglalkozott, mert választások 
előtt állván, nem tartotta alkalmatosnak, hogy 
ily fontos kérdésben a választások előtt, mikor 
a kedélyhangulatok nagyon izgatottak voltak, 
állást foglaljon, hanem megvárta az időt, mi-
dőn a kedélyek nyugodtabbak s az egész kér-
dés komolyan mérlegelhető. 

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület me-
morandumát megküldötte az összes társegye-
sületeknek is s eddig ezektől csak oly válaszokat 
kaptunk, amelyek a fej érmegyei állásfoglalás-
sal homlokegyenest ellenkeznek s egyet sem 
kaptunk olyat, mely a fejérmegyei egylet állás-
pont já t helyeselte volna. Ez tehát nem a Fejér-
vármegyei Gazdasági Egyesület ál láspontjánakhe-
lyességét jelenti, de jelenti azt, hogy igazá 
volt a nagygyűlésnek, midőn egyhangú vissz-
hangjaként a gazdatársadalom megnyilatkozá-
sának, azt a határozatát terjesztette fel a kor-
mánynak, amelyet a Fejérvármegyei Gazdasági 
Egyesület kifogásol abból a szempontból, hogy 
nem feleltek meg a gazdaközönség egyhangú 
megnyilatkozásának. 

De ettől eltekintve, bocsájtkozzunk a 
Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület indokolásá-
nak a részleteibe és lényegébe, mert minden 
esetre az a fontos kérdés, akkor alkothatunk 
helyes ítéletet, ha az érveket az érvekkel szembe 
állítjuk és azokat mérlegeljük: 

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület igen 
ügyesen azon érvünket akarja megdönteni, hogy 
a gabonavámoknak nincs hatása, vagy ha van, 
nem lesz meg a várt hatása, amit mi várunk 
tőle s hogy ha lesz is ez a hatás, akkor se 
lesz olyan, amelyért mi az önálló vámterület 
előnyeit feláldozhatnánk. Ezen megokolásánál 
abból indul ki a fejérmegyei egylet,; hogy» a 
gabonavámoknak ma sincs hatásuk, ezt pedig 
azzal okadátolja, hogy 1 frt:.50 kros buza-vá-
munk levén, a buza árában a vámvédelem nem . 
érvényesül. Hát tényleg ez a különbség nincs 
meg, de nem is lehet meg, mert vámunk nem 
1 fr t 50 kr., hanem' 75" kr., mnj tán mindig a 
legkisebb vám az irányadó, már pedig tud-
juk, hogy Szerbiával szemben 75 kr. aranyban 
a vám. Tehát mindig ezt kell alapul venni. De 
tovább megyék, még hogyha az 1 frt 50 kros 
vámot veszszük is alapul S figyelembe veszszük 
azt, hogy a vámók teljes mértékükben sehol ..a 
világon nem érvényesülhetnek, mert minden 
egyéb más zavaró '-körülméhyek és különösen 

. az üzérkedés befolyásolja a vámok érvényesü-
lését. Azonban, hogy mily mértékben-érvénye-
sül mégis, erre . nézve szolgálhatok adatokkal. 
A, fő védekeződ állafeok, amelyekre mindig hí1-,., 
vátkozunk. hogy Ojt a gabonayámok érvényé-" 
sülnek hatásukban :J !Francziaor§t;ág és Német-

• : • 
9"fr t 60 kr. PárisbarTlO frt 3 kr. Budapestén" 
8 li-t 80 kr. Londonban 7 f r t 54 kr. Mármost,., 
miután rendesen, minden ily -vámszámitásóknál 
azon pi-acz vétetik, alapul, hova az egész világ 
gabonája gravitál, s. ahol egyáltalán vám nincs, 
tehát ahol a kínálat és kereslet szabad tör-
vényei érvényesülnek s igy- a tényleges világ-
búzaár eredményeződik, . iiyenekül London és 
Liverpool szokott elfogadtatni s ezék azon 
nemzetközipiaezok, amelyekhez- a .többi piaczok 
árait irányítani szoktuk. Ha már most nekünk 
vámunk nem vólna s teljesen ép oly szabadon 
jöhetne be hozzánk a gabona, mint Londonba, 
"s ha ' még hoZzáVeszszük, hogy gabonánk 
Ausztriába is csak vámmal mehetne be, akkor 
előállana az a helyzet, hogy reánk nézve a 
londoni paritás volna irányadó,, még pedig nem 
olykép, hogy nálunk, is a londoni búzaár volna, 
hanem abból le kell vonni a közvetítés és fuvar-
díját, ugy hogy szerencsésnek érézhetnők ma-
gunkat akkor, hogy - ha Londonban 7 frt 54 kr. 
a buza ára, nálunk az 7 fr t volna. A 7 frtot 
szembeállítva a 8 frt 80 kros búzaárral , 1 frt 
80 kr. árkülönbség ' létesül, 'amely nemcsak a 
búzánál, de az-összes gabonanemüeknél elő-
állana. 

Ha a londoni paritást e szempontból véve 
szembeállítjuk a budapesti árakkal, akkor azt 
találjuk, hogy a 90 kros vámot flgyelembevéve 
a mi búzaárunknak 8 frt 88 krnak kellene 
lenni, tehát a vámvédelem tel jesen érvényesül, 
sőt a buza ára még magasabb s valószínűleg 
azért, mert mi Szerbiának általunk felszívandó 

"buzákészleit már elhelyeztük, ugy hogy- mos t már 
csak 1 frt 50 kr.-os vámmal jöhet be a buza Romá-
niából és Oroszországhói, aminthogy be is kell 
jönnie, miután termésünk csekély volt s á 
Monarchia fogyasztása' á külföld termesztésére 
lesz utalva, amint most már az ujabb időben 
mindig. 

Azt látjuk továbbá, hogy Berlinben, ahol 
9, forint 60 krajczár a buza ára, holott 
9 forint 64 krajczárnak kellene lennie, ha a 
2:10 frtos vám teljesén érvényesülne, tehát csak 
4 ,k r . a dilferenczia. A vám ' t ehá t teljesen érvé-
nyesül, a m i r e ' a múltban ritkán- volt alkalom, 
csak akkor, mikor a spekuláczió felhajtotta. 
P á r á b a n a teljes 3'36-firtos- vám beszámításá-
val 10 f r t - 90 kr.-nak kellene lenni a búzaár-
nak, tehát egy 87 kros diszparitás áll bé a 
franczia gazdák hátrányára, itt azonban az 
őrlési engedélylyel űzött visszaélések jelenté-
kenyen befolyásolják az áralakulást. 

. Ebből az következik, hogy a Fejérvármegyei 
Gazdasági Egyesület indokolásának kiindulási 
pont ja nem helyes először azért, mert a vám-
védelem tényleg m á is érvényesül, még pedig 
jelentékenyen érvényesül, nem helyes azért, 
mert ez a vámvédelem nem .olyan csekély és 
kisjelentőségü, mint a Fejérvármegyei Gazdasági 
Egyesület állítja és ki is számítja, mert számítása 
alapjául egy korona árkülönbözetet vesz fel, 
holott már most is 4 korona árkülönbözet mu-
tatkozik a londoni paritáshoz képest, s-,-mutat-, 
kőznék több akkor, hogyha oly vámunk volna,, 
mint Franczia- és Németországnak. Ha ezt mind 
figyelembe veszszük s nemcsak a búzánál, de 
az psszes terményeknél, akkor... oly sok millió 
árkülömbözet íog. .előállani, ami a magyar mező-
gazdaságnak nem lehet közömbös, hogy azt 
megkapja-e vagv sem. ;; 

'• • Azt m o n d j a - a Fejérvármegyei. Gazdasági. 
'Egyesület "indokolása, hogy az állat vámokra egy- . 
áltálán szüksége nincs a Monarchiának és ter-
mészetesen Magyarországnak sem, mert hisz 
állatokban állandóan nagy a kivitélünk. Én csak 
azt kérdeni, hogyha az állatbehozatal reánk nézve 
kisjelentőségü volna, akkor miért helyez á sza-
bad kereskedelmi irányt követő Anglia a.z ál lat-

behozatal teljes eltiltására súlyt és az Egyesült-
Államok is miér t .helyez erre .súlyt? Hát mivel 
fogjuk mégindokolni, hogy ily nagy államok, 

• ame lye^ egyike szabad kereskedelmi irányt is 
:^|övet sí óriási kivitellel rendelkezik, magához 

egyik séúenged állatot behozni, mért becsesnek 
tar t ja állatállományát „s. nem engedi kitenni 
magát ánnak a veszélynek, hogy tönkretegye 
állatállományát a betegségek behurczolása révén. 

Hogyha Magyarországon komolyan veszszük 
, és mérlegeljük a helyzetet és íigyelelembe vesz-

szük állatkiviteli forgalmunkat, nem tudom el-
képzelni, hogy azt lehessen mondani, hogy a 
vámvédelem teljesen nem érvényesül. A köz-
gazdasági szakosztály kibocsájtott munkálatának 
statisztikai adatai szerint ez az állítás .minden 
alapot nélkülöz azon egyszerű oknál fogva, 
mert ha a szerb állatkivitelt levonjuk a Német-
ország felé: Vonuló állatkivitelből, akkor kitűnik 
az, , hogy a mi állatkivitelünk nagyobb,, mint be-
hozatalunk Szerbiából. Mármost nyilvánvaló 
-dolog; hogyha Szerbiával szemben védekezünk, 
, hogyha Szerbiával szemben elzárkózunk teljesen, 
amint ez, indokolt s tisztán és kizárólag csakis 
magasabb politikai szempontokból engedtetett 
meg eddig is e behozatal, de nem gazdasági 
szempontból, — akkor ott állunk, hogy az állat-
kereslet nálunk óriási mértékben fog növekedni, 
és az állattenyésztés eddig nem remélt ered-
ményeket biztosit, mert ma a szerb verseny 
állatárainkat lenyomja. 

Mármost azt mondja a memorandum, hogy 
ipar és kereskedelem nélkül nem lehet virágzó 

" mezőgazdaság. Ennek a szakosztálynak ősidők-
től fogva ugyanez az álláspontja, amelyet a 
nagygyűlés is elfoglalt s az -lesz azt hiszem a 
mai ülés álláspontja is. A kérdés csak az, hogy. 
mily uton-módon véljük elérni az ipar és keres-
kedelem felvirágzását, olykép-e, ha a mező-
gazdaságot, teljesen tönkreteszszük, vagy olykép-e, 
hogy előbb a mezőgazdaságot talpraállitjuk, 
hogy képes legyen eltartani egy virágzó keres-
kedelmet és előkészíteni egy virágzó ipa r t ? A 
fejérmegyei memorandum megfordítva állítja fel 
a tételt, amit én visszafordítok s azt mondom, 
hogy virágzó mezőgazdaság nélkül lehetetlen 
elképzelni vifágzó . ipart és kereskedelmet. S 
miután mindenről beszélhetünk, csak virágzó 
mezőgazdaságról nem, igyekezzünk tehát az 
alapokat megteremteni s a gazdának lehetővé 
tenni, hogy tőkét gyűjtsön s hogyha ez meg-
lesz, akkor megjön a vállalkozási kedv ép ugy, 
amint megjött Németországban s másutt is a 
virágzó mezőgazdaság következményekép s akkor 
nem kell külföldi tőkéhez folyamodni, hogy 
ipartelepek létesüljenek, de elég erősek leszünk 
ahhoz, hogy ipart és kereskedelmet teremtsünk. 

Ezt a nehézményt érzi maga a fejérmegyéi 
memorandum is, mert azt mondja, hogy amint 
az önálló vámterületet fel fogjuk állítani, akkor 
a külföldi tőke be fog özönleni s rövid időn 
belül nemzeti tőkévé fog átalakulni. Bocsánatot 
kérek, ezt a tapasztalat nem igazolja ; ott van 
Románia és Oroszország, amelyek a legnagyobb 

: erőfeszítéseket fejtik ki, hogy ipart teremtsenek, 
tényleg van is iparuk már, de az a töke 
sohasem asszimilálódott s a tőkék máig is 
németországi tőkések birtokában vannak. Meg-
engédem, sőt hiszem és tudom is azt, hogyha 
mi önálló vámterületet fogunk felállítani, 

. nálunk . is létesülnek,, ipartelepek, mégpedig 
Ausztriából. fognak hozzánk jönni, megteleped-
nek s idők, folyamán itt nreghonosulnak s idő-

tve i ' - ta lán: egy generáczión keresztül. meg is 
magyarosodnak, ugy. hogy az a tőke magyar 

. lesz. Csakhogy ez. az egy tény még nem képes 
bennünket kárpótolni azon hátrányokért, me-
lyéket a mezőgazdaságnak el kellene szenvedni 
•hosszú évtizedeken" keresztül; az nem kápótol-
hal, hogy néhány millió összegű tőke bejön 

: hozzánk idegenből, mert ezzél szemben az a 
veszteség, melyet a mezőgazdaság és annak 
mi velői elszenvednének, mérhetetlenül nagyobb, 
mint amelyet a bevándorló tőke magában foglal, 
kivált, ha figyelembe vesszük, hogy ennek 
kamatai-. hosszú ideig fognak kivándorolni a 
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külföldre és nem gazdagítják, hanem elszegé-
nyitik a népet. 

A memorandum egész iránya és kiinduló 
. pontja az, hogy a Szövetség mereven foglalt-

állást a közös vámterület mellett, 'mert igaz; 
ugyan, hogy ilyen meg amolyan feltételekhez: 
kötötte azt, de e feltételék nem fognak telje-
sülni, tehát a Szövetség állásfoglalása nem 
egyéb, mint a tözös vámterület mindenáron. 
Ezt az állítást azonban a memorandum sem-
mivel sem igazolja, de nem is igazolhatja, mert 
ki vannak nyomatva a határozatok s nem most, 
hanem már 1896-ban állást foglalt, az egye-
sület a vámpolitikai kérdésekben s akkor hang-, 
súlyozta, hogy : amennyiben nem tudjuk az 
agrár vámvédelmet: s a szabad állatkivitelt 
Ausztriába biztosítani,: sámennynyiben a kvóta 
magasabbra' emeltetnék, akkor nem látjuk elő-
nyét a közösségnek s elérkezett az idő arra, 
hogy önálló alapon rendezkedjünk be. Most 
1900-ban a Szövetség újból állást foglalt s fel-
sorolta részletesen, hogy mihez köti a közös- . 
ség fentartását és milyen vámpolitikát kiván.. 
Ezen pontozatokra nézve azt mondja a :Fejér-
vármegyei Gazdasági Egyesület, hogy teljes lehe-
tetlenség, hogy Ausztria ezekbe bele fog: 
menni. Ha a memorandumnak van igaza, 
akkor tessék felelősségre vonni ezt az egyesüle-
tet és Szövetséget, hogyha azok a pontok nem. 
teljesülnek s akkor még mindig a közös vám-
terület álláspontján fog lenni és nem fogja 
követelni határozottsággal az önálló vámterületet; 
de előre azt mondani, hogy e pontok nem fog-
nak teljesülni, amikor az osztrák gazdák ugyan-
azon az állásponton vannak mint mi, midőn az 
osztrák ipari körökben komoly, számbavehető 
irányzatok vannak, amelyek ugyanazon állás-
pontot védelmezik, akkor nem látom be, hon-
nan merítheti a fej érmegyei memorandum azt 
az állásfoglalást, hogy mi nem fogjuk megkapni 
a vámvédelmet, amely minket jogosan . meg-
illet s a midőn ma minden állam a nemzeti 
munka és termelés védelme álláspontjára . he-
lyezkedik. 

Hogyha ez még sem következnék be. 
akkor bekövetkezik a határozat érvényesítésének 
második része, hogy igenis akkor követeljük az 
önálló vámterületet. 

Egy hang: Eső után köpönyeg! 
. Rubinéit Gyula: Bocsánatot kérek, ez nem 

lesz eső után köpönyeg semmi • körülmények 
között, mert a kormány keze meg van kötve, 
az 1899., évi XXX. t.-cz. elrendeli s utasítja ,a 
két kormányt arra, hogy 1902.. év tdeczember 
31-ig a közös vámtarifát készítse el. A keres-
kedelmi szerződések 1903. év végén járnak le 
s ha látjuk, hogy ez a vámtarifa nem valósítja 
meg a hozzá fűzött reményeket, akkor még 
mindig lesz idő követelni az. önálló berendez-
kedést, amint erre nézve magam is a- határo-
zati javaslatomban kiterjeszkedtem, hogy igenis 
kérjük fel a kormányt, hogy az osztrák . kor-
mánynyal igyekezzék a közös vámtarifát meg-
alkotni ugy, hogy 1902.. év deczember 31-ig 
beterjeszthető legyen, mert ha ez nem követ-
kezik be, akkor gondoskodjék oly intézkedések-
ről, melyek az önálló vámterület bevezetését 
előkészítik. 

Nem akarok e kérdés lényegébe hossza-
san bocsájtkozni azért, mert e kérdés nem uj 
e szakosztályban. Ezt számtalanszor több oldal-
ról, erről az oldalról is, melylyel a memoran-
dum foglalkozik, megvitattuk, alkalma volt épen 
Lázár Pálnak is jelen lenni a tárgyalásokon, 
hozzá is járult azokhoz, sohasem tiltakozott 
azon határozatok ellen, még pótló indítványo-
kat is tett, melyeket el is fogadtunk, Nem 
akarok tehát mélyebben bocsájtkozni e kér-
dés tárgyalásába, de ajánlom és javaso-
lom, hogy mondja ki a szakosztály, hogy 
ragaszkodik azon állásponthoz, -melyet a szö-
vetségi nagygyűlés az ő javaslata alapján 1900. 
május 6-án elfoglalt s hogy tovább menve, 
javasolja ugyancsak a szövetségi nagygyűlés-
nek, hogy kérje fel a kormányt és figyelmez-
tesse az eshetőségre, mely bekövetkezhetik, 

hogyha 1902. év végéig meg nem lesz az-általá-
nos vámtarifa és tegyen lépéseket, högy -.akár.:; 
meglesz a vámtarifa, akár nem, minden körük/ 
mények között kész legyen arra, hogy ,az-ön-;, 
álló vámterületet berendezze. 

Még csak azt akarom „hozzáfűzni, hogy a 
szakosztályt.és az egyesületet e kérdés tár-
gyalásánál- soha sem vezette az az intenczió, 
mintha elvileg idegenkednék az önálló vám-
területtől,: sőt ellenkezőleg: -épen azt tartal-
mazza a jelen és az 1896-ki. állásfoglalás -is, 
hogy rövidesen igyekezzünk oly intézkedéseket 
életbeléptetnij amelyek a mezőgazdaságot meg-
erősítik és mielőbb azon helyzetbe .hozzák, 
hogy, ..Ausztriától különválhassunk.' Ez az idő-
pont nézetünk szerint 1907-ben.;következik el, 
mikor. Magyarország: külön válhat Ausztriától, 
az esetben, hogyha mi a közbenső, vámvona-
lat akként bírjuk felállítani, hogy annak vám-
jai nem vonatkoztathatók más államokra, ha-
nem csak a két állam forgalmára. Erre nézve 
a fejérmegyei memorandum is azt emeli ki, 
hogy ..ha különválunk, akkor a vámháboru 
esélyei teljesen ki vannak zárva; mi is ezzel 
indokoltuk a különválás eshetőségét, a két 
ország: annyira egymásra van utalva, hogy 
semmi esetre sem; fog ez bekövetkezhetni már 
csak a politikai és közjogi viszonyból folyólag 
sem, amely a két állam között fennáll. De a 
Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület azon fel-
fogása is téves,. hogy ha egyenlő elbánásban 
Részesülünk, az is elég. Köszönjük ezt az-
egyenlő elbánást, szomora tapasztalataink vannak 
a kereskedelmi .szerződésekben. 

Miután általános tendenczia az, amely 
következetesen érvényesül mindenütt s nem-
csak nálunk, ez az elzárkózás tendeneziája, 
nemzeti munka és termelés védelme, akkor 
nem lehetünk; olyan könyelmüek, mikor itt van 
egy nagy. fogyasztási terület, hogy azt eldobjuk 
magunktól • és mezőgazdasági termelésünket et.től 
megfoszszuk é.s homlokegyenest- ellenkező vám-, 
politikát .kövessünk az. egész világgal. szemben 
a saját megkárosításunkra. Ajánlom határozati 
javaslatomat elfogadásra. 

Gróf Zichy Jenő: Ugy érzi, hogy egy 
elveszett ügynek szószólója lesz itten, de fel-, 
szólal, mert;: ezáltal kötelességet vél teljesíteni.: 
Előtte szóló hosszú beszédében két pönt magas-
lik ki; igen- érdekes tanulmányt készített a 
buza árhullámzásáról, s másrészről nézete, az, 
hogy-ragadjuk meg az alkalmat országunk mező-
gazdaságának Jalppállitására, s hogy ha. ezt elr 
érte a közös vámterület keretében, akkor át fő--
gunk Mrni;- az,;;; önálló vámterületre. Emlé-
kezteti előadót az utolsó . 6 év áralakulásáig.. 
Közös vámterületen voltunk imindig Ausztriával 
s voltak-e rosszabb árviszonyok mint az utolsó 
hat évben ? . Hogyha körültekintünk a pénxn 
piaezon, papírjainknak nem volt-e kedvezőtle-
nebb árak akkor, mikor közös: vámterület alap-
ján álltunk és kérdi előadót, aki a.,közös vám-
térület keretében gondolja helyreáüitaní..Magyar-
ország .mezőgazdaságát, hogy miért nem állítta-
tott ez helyre annyi idő. alatt, hiszen olyan 
soká voltunk együtt? A hanyatlást- szóló, szá-
mokkal tudja bizonyítani, 1898-ban jelent meg 
egy-kimutatás, amelyet a kereskedelmi miniszter 
dolgoztatott ki, s amelyben feltünteti a minisz-
ter az ország, gazdasági viszonyainak nyomorú-
ságait. Nézzék csak, uraim a kimutatást, meny-
nyivel előnyösebb volna Magyarországra, ha az 
önálló vámterület létesítővel oda tudnánk jutni; 
hogy először is — s ezt szerettem volna, elő-
ször hallani előadótól:—gyáripart teremtenénk, 
amely a földmivelés terményeit dolgozná, fel? 
Ezzel szemben mit látunk?. Erre számokkal 
fogok felelői. A kimutatás szembeállítja a mi 
ezukor- és szesziparunkat az osztrákéval és kisül, 
hogy az osztrákoké velünk; szembeni kétszer oly 
hatalmas, holott mi agrár állam vagyunk; ki-
mutatja a kimutatás továbbá,,;, hogy túlnyomó 
agrár-jellegünk mellett : a gyümölcs és főzelék 
konzerveknek esak 5%-a magyar, -termény a 
többi Ausztriából kerül; be. Tessék A számokra 
figyelni!. 189.8-ban a konzerv gyártásra felhasz-

nált hüvelyes terményeknél mireánk esik 35%, a 
többi Ausztriából került be. Hántoló malmaink 
87a/tt-ot dolgoztak fel az osztrák terményből s a 
kölesből 83% az, amit a külföldről voltunk 
kénytelenek beszállítani. Hát nem e ferde hely-
zete ez gazdaságunknak, vagy mikor a gyári 
lenszövés és- kenderszövés anyagát 60%-ban 
külföldről szállítjuk ? Magyarország 75% agrár-
jellegű lakossal bir s az utolsó előtti évben 
gépipari czikkekből 11 millió 7 százezer korona 
értékű ára jött be s; a szükséges kaszát, sarlót, 
patkóvasat mind Ausztriából hozzuk be. Hát ez 
nem.; ferde viszony ? Mindez azt mutatja, hogy 
egyoldalúan megítélni egy, ily fontos kérdést 
nem szabad. -Itt nem a búzát szabad nézni, itt 
az egészet szem előtt kell tartani s egészében 
fejleszteni igenis lehet, de darabokra szétosztva 
értéktelen kereskedelmi pénzzé válik. 

•: Már most áttérek az ipari viszonyokra is; 
ma ugy ,állunk, hogy 500 millió beviteli több-
lettel - állunk szemben. Hány gyár létesítése, 
hány. gyáripar fejlődése, s a kisipar mily mérvű 
megteremtése fog beállani az önálló vámterület 
létesítése esetén s ez mind faktor, mind adó-
fizető közeg lesz, amely egy bennünket gazdá-
kat agyonsújtó terhet segit leemelni vállainkról. 
Előbb mentsük megpiaezunkat idehaza; Ausztriá-
ban már várják az önálló vámterületet, melyet 
ha fel nem állítunk, szóló meggyőződésé az, 
hogy itt olyan válság fog bekövetkezni, amelyért 
a jótállást lelkére senki nem veheti. 

Dr.Paizs Gyula : A Fejérvármegyei Gazda-
sági Egyesület akkor, mikor az ország gazdasági 
egyesületeihez fordult memorandumával, egy 
czélt kivánt elérni. Meg lévén győződve arról, 
hogy a magyar közgazdaság boldogulása csakis 
az önálló vámterületen lehetséges, dokumentálni 
kívánta az ország, közvéleménye előtt azt, hogy 
amit az OMGE. úgyis, mint a Gazdasági Egye-
sületek Országos Szövetségének határozata ma-
gában foglal, nem egyhangú véleménye az or-
szág gazdaközönségének. Indokolta ezt eléggé, 
az indokoláshoz megengedem szó fér, annak 
egyes: tételei vita tárgyává tehetők, de egészben 
és nagyjában amit a Fejérvármegyei Gazdasági 
Egyesület memorandumában állit, hogy t. i. a 
gabonavédvám magában véve nem képes Ma-
gyarország gazdaságát lábra állítani, továbbá 
azt, hogy Ausztria soha se lesz rábírható arra, 
hogy ezen magas védvámokat Magyarországnak 
konczedálja,„hagy ez igy van, ezt bizonyítja 
maga a Szövetség határozata is, amely olykép 
szólt, hogy ha 1902-ig nem létesíthető oly meg-
egyezés, amely la mezőgazdaságnak védelmet 
biztosit, akkor az önálló vámterületre térjünk 
át. Már ez is beteges tünet. 

De szóló az hiszi, hogy mindannyian, kik 
komolyan gondolgozunk ezen kérdésben, önma-
gunkat nem ámíthatjuk azzal, hogy Ausztria, 
amelynek létkérdése, hogy ipari terményeit ná-
lunk helyezze el, beleegyezzék abba, hogy Ma-
gyarország részére azon védvámok biztosíttas-
sanak, amelyeket az OMGE. követel. Ha ezzel 
tisztában vagyunk, akkor nem szabad a közvéle-
ménynek és a kormánynak arany hidat épiteni, 
hogy beálljon az az eset, ha majd akkor, mikor 
már meggyőződtünk, hogy ez beállani nem fog, 
hogy majd.akkor szóljunk és akkor álljunk az 
önálló vámterület álláspontjára. Kérem ez való-
sággal eső utáni köpönyeg lesz, amit gróf 
Zichy Jenő is felemlített, mert a 33 éves közös 
együttlét eredménye megmutatta, hogy Ausztriá-
val sohasem juthatunk azon eredményre, amely 
a magyar mezőgazdaság megélhetését biztosit-
hatná. 

A Fejérmegyei Gazdasági Egyesület, amikor 
az ország gazdasági testületeihez fordult, doku-
mentálni kívánta azt, hogy nem egyhangji a 
magyar gazdaközönség nézete e kérdésben, s 
hogy e tekintetben kétség nem is foroghat 
fenn. Hivatkozott ugyan előadó arra, hogy 
egyetlenegy gazdasági egylet sem volt, amely 
e kérdésben ellenvéleményt mondott volna. Ez 
elég sajnos, de aziránt kétségünk nem lehet, 
hogy , Magyarország gazdaközönségének igen 
jelentékeny része szívvel, lélekkel az önálló 
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vámterület mellett van s meggyőződésből kö-
veteli az öhnálló vámterületet. Hogy ez igy 
van, ezt sem restelni, sem eltagadni nem szabad!. 

Az OMGE.-nek az lett volna hivatása, 
hogy dokumentálásával annak, hogy az ország 
gazdaközönsége követeli az önálló vámterüle-
tet, egy eszközt szolgáltasson az ország poli-
tikusainak kezébe arra nézve, hogy rámutas-
sanak arra az erős falankszra, amely nálunk 
az önálló vámterületet kivánja. Hogy ez meg 
nem történt, ez taktikai hiba volt. Habár szóló 
nem reményli, hogy felszólalásának az az ered-
ménye lesz, hogy a szakosztályt állásfoglalásá-
nak megváltoztatására birhassa, de az a körül-
mény, hogy oly jelentékeny egyéniség, mint 
gróf Zichy Jenő az önálló vámterület ; mellett 
foglalt állást, súlyt ad a Fejérvármegyei, Gazda-
sági Egyesület kifejlett állásfoglalásának, hogy 
a gazdaközönségben már egy lényeges párt 
van, amely az önálló vámterületet kivánja. 

Nem kiván azon részletekbe menni, melyek 
ezen kérdést tudományos vagy közgazdasági 
szempontból is megvilágítanák, az ily: felszó-
lalás keretében ez nem lehetséges, mindazáltal 
reflektál előadó néhány megjegyzésére. Előadó 
azt mondja, hogy első sorban mezőgazdasá-
gunkat kell erőssé tenni s azután gondoljunk 
az ipar erősítésére és a kereskedelem létesíté-
sére. Szóló e problémát igy felállítva nem 
ismeri el helyesnek azért, mert mezőgazda-
ságunkat előbb erőssé tenni nem lehet, ha 
vele egyidejűleg nem létesítünk egy olyan ipart, 
amely azt erőssé teszi. A magyar mezőgazda-
ság elég nyomorúságos éveket élt át az utolsó 
20 év alatt ugy, hogy ma ott állunk, hogy 
csordultig a pohár s nem leszünk képesek ön-
magunkból regenerálódni még magas védvá-
mokkai sem; hogyha minden magyar gazda 
jövedelme 10%-kal emelkednék is, lehetetlen 
a magyar gazdát talpra állítani azzal, hogy e 
jövedelememelkedéssel azon sebeket kigyó-
gyíthassa, amelyeket az utolsó 20 év|gyötrelmei 
ejtettek rajta. Ehhez heroikus gyógyszer kell, 
s nem a mezőgazdasági, de a közgazdasági 
viszonyok szanálásával lehet gyógyítani. Az 
iparnak csak szerény fejlesztése egy nagy len-
dületet adna a gazdasági fejlődésnek s hogy 
ha az ipart oly mértékben tudjuk fejleszteni, 
amint módunkban van, hogyha mi magunk 
rendelkezünk az ipari vámokkal, akkor oly 
ipart tudunk létesíteni, amely mellett virágzó 
közgazdaság s ezzel virágzó mezőgazdaság jut 
osztályrészül. 

A Fejérvármegyei Gazd. Egyesület állás-
ponját még menti és indokolja bizonyos vádak-
kal szemben, melyeket előadó felvetett. E 
vádak felmerültek részben itt, részben a 
r Köztelek"-hen, mint az OMGE. hivatalos közlö-
nyében, hol az mondatott, hogy Fejérvármegye 
gazdasági egyesülete megbontotta azt az egysé-
get, amely eddigelé a magyar mezőgazdák között 
e kérdésben volt. Ha szóló egyesülete arra az 
álláspontra helyezkedett volna, hogy nekünk 
közös vámterület kell agrárvámok nélkül, vagyis 
hogyha engedett volna azon álláspontból, amit 
ez a szakosztály elfoglalt, akkor megbontotta 
volna a szolidaritást és méltán érhette volna a 
szemrehányás. De Fejérmegye Gazdasági Egy-
lete többet követel, mert az önálló vámterüle-
tet kérte, tehát szolidaritás megbontásáról nem 
lehet szó, hiszen mi támogattuk az önök állás-
pontját s azt mondtuk, hogy nem taktikai 
szempontból kivánja az ország gazdaközönsége 
az önálló vámterületet, hanem mert ezenbelül 
sokkal könnyebben elérhetjük a czélokat, melye-
ket az egyesület kitűzött maga elé. 

Mikor mi az önálló vámterület álláspont-
ján vagyunk, akkor másként alkudunk az osz-
trákokkal s akkor elérhető, hogy azon bizonyos 
magas védvámokat, melyektől előadó ur oly 
nagy eredményeket vár, létesíteni fogjuk. Adja 
Isten, hogy beálljon az eredmény, de mi kétel-
kedünk benne. 
1 Szóló még azt jegyzi meg, hogy 1900 
május 6-án hozta a Szövetség azt a határoza-
tát, hogy az esetben, ha 1902-ig nem sike-

rülne Ausztriával oly megegyezésre jutni, mely 
a magyar mezőgazdaság fokozottabb védelmét 
nyújtja, ha ez 1902-ig el nem érhető, akkor 
az önálló berendezés terére lépünk és az ön-
álló vámterület létesítését kívánjuk. Ha e ha-
tározatot strikte magyarázzuk, ez az állapot 
beállt, ezzel szemben tehát a határozati javas-
lat oda módosítandó, hogy a szakosztály 
ezt az időpontot beállottnak tekinti; ennek 
folytán ajánlja az igazgató-választmánynak, 
illetve nagygyűlésnek, hogy miután 1902 január 
l-ig ezen előre remélt állapot be nem követ-
kezett, már most az önálló vámterület beren-
dezését kivánja. 

Kodolányi Antal : Némely dolgokra kiván 
megjegyzést tenni a tekintetben, hogy a közös 
vámterületnek sok oly dolog lett a terhére 
róva, ami nem a közös vámterületet illeti; de 
a mult kormányokat, amelyek nem tették meg 
kötelességüket az ipar és mezőgazdasággal 
szemben, nem említi fel senki sem. Felhívja 
gróf Zichy Jenő figyelmét egy dologra. A 
székesfehérvári kongresszuson szóló indítvá-
nyozta, hogy a kongresszus kérje fel a kor-
mányt, hogy Magyarország mindazon vidékein, 
ahol valamely ipari czélra szolgáló termény 
nagy mennyiségben előállittatik, igyekezzék, ha 
külföldi tőkével is gyárakat állítani és kedvez-
ményeket adni, hogy ipartelepek keletkezzenek. 
Tettek-e a kormányok a niultben e tekintetben 
valamit ? Sajnos, csak az utolsó évben hallot-
tunk némi törekvésről s elmúlt 20 év azóta és 
nem történt e téren semmi. 

Ott van a juttaipar, a magyar kormány 
kiknek a közbenjárására adott kamatnélküli köl-
csönt idegen vállalatoknak akkor, amikor a 
magyar kender- és lenipar tönkre ment? Hát 
nem kell mindent a közös vámterület terhére 
felróni, hanem adresszáljuk oda, ahova való : a 
mult kormányok hanyagságára, (Igaz ugy van!) 

Lázár Pá l : Mikor a fejérmegyei egylet 
az önálló vámterület mellett zászlót bontott, 
szóló nagy örömmel üdvözölte s ezt a tevé-
kenységét látja előadó ellentétben azzal, hogy 
szóló annak idején hozzájárult a Szövetség 
javaslataihoz. Ha valakinek az a czélja, hogy 
fokozatosan egy ideált elérjen, akkor neki öröm-
mel kell fogadnia a közbeeső stádiumokat is s 
szóló egy ilyennek tekintette azt a javaslatot, 
amely akkor az OMGE. asztalán volt s azért 
fogadta el, mert a múlthoz képest javulást lá-
tott benne. De szólót nem gátolhatta mindez 
abban, hogy később midőn egy más gazdasági 
egyesület egy fokozottabb stádiumot állit elő a 
kitűzött ideál felé, hogy amellett állást ne 
foglaljon és azt ne védje. 

Erős argumentuma a Fejérmegyei Gazda-
sági Egyesületnek, mikor azt mondja, hogy 900 
millió értékű iparczikkből 300 millió maradt 
volna itthon kenyérre; ma, mikor 500 ezer 
ember kenyér nélkül van. 

Rubinek Gyula előadó: Ez mindenütt van, 
Németországban is. 

Lázár Pá l : Nem mondom, hogy nincs, de 
ott más okai vannak. 

Rubinek Gyula előadó: Ugyanez az ok! 
Láeár Pál : Ugyanez az oka? Engedelmet 

kérek, Németországban tulprodukczió van, 
nálunk meg sohasem volt; nagy a különbség a 
két állam között. De ha el is fogadom, hogy 
Németországban is ez az ok, de Németország-
ban daczára annak, hogy erős mezőgazdaságuk 
volt, belátták, hogy ipar nélkül nem boldogulhat 
a mezőgazdaság s minden erejüket az iparfej-
lesztésére fordították, azonban hibát követtek 
el, hogy ezt a három faktort nem egyenletesen 
fejlesztették. Egyszóval e három tényezőt egy-
mástól elválasztani nem szabad s ebből követ-
kezik, hogy nekünk csak oly politikát szabad 
követnük, amely lehetővé teszi mindahárom 
tényező harmonikus fejlesztését. Hogy a közös 
vámterületen ipar és kereskedelem Magyaror-
szágon nem fejlődhet, azt bizonyítani nem kell, 
eléggé bizonyítja az együttlét eredménye. 

Igaz, hogy amit a nagygyűlés kért, az 
megközelítené a vágyakat, amelyeket a mező-

gazdaság részéről táplálni óhajtunk, de osztja 
Paizs álláspontját, hogy félő, hogy az eső után 
köpönyeg lesz, amit az OMGE. vagy a Szövet-
ség nyújthat. Szóló elfogadj a előadó indítványát, 
mert nem látja benne lerontva ideálját, amely 
felé szóló törekszik: az önálló vámterületet. 

Perlaky Elek: Előadó és Zichy gróf fel-
fogása abban különbözik, hogy előadó először 
a mezőgazdaságot akarja fényre, erőre emelni, 
mig Ö exczellencziája azt mondja, hogy az csak 
a gyáripar emelkedésével fog fejlődni. Szóló 
tökéletesen igazat adna a grófnak ha kozmopolita 
tudna lenni, de a magyar gazdaközönség létét 
félti s nem mumusnak, de igen komolynak tartja 
azt, hogy az önálló vámterülettel nagy megráz-
kódtatásnak tétetnék ki a magyar gazdaközönség. 
Azt az időt, mikor az ipar oly magasra fej-
lődik, hogy magunk képesek leszünk a saját 
terményeinket feldolgozni, el fogjuk érhetni s 
az ipar a virágzásnak magas fokát érheti el, 
hanem szóló attól fél, hogy akkorra már ez a 
föld nem lesz magyar. Szólót az irányítja, 
hogy az a föld, amely az ipari anyagokat szolgál-
tatja, magyar kézben maradjon. Ez kelt szóló-
ban aggodalmat, hogy nem minden áron, de 
ugy amint azt előadó kifejtette, ragaszkodjunk 
a közös vámterülethez. Igaz, lehet, hogy 
Ausztria iparterményeire való tekintettel szabad 
bemenetelt enged mezőgazdasági terményeink-
nek, de ebből a szempontból szabad bemene-
telt enged más államok mezőgazdasági ter-
ményeinek is és én kérdezem: ki birja-e a 
magyar termény az olcsó földdel, olcsó munka-
erővel dolgozó orosz és román terménynyel a 
versenyt? Szólót ez vezeti véleménye meg-
alkotásánál és ezért teljes meggyőződéssel 
hozzájárul előadó véleményéhez. 

Gróf Zselénski Róbert elnök a szőnyegen 
levő kérdést, hogy közös, vagy külön vám-
területen rendezkedjünk-e be, lehet közgazda-
sági, vagy politikai tekintetből bírálat alá venni. 
Szóló azt látja és látta mindig, hogy a külön 
vámterület hivei e kérdés tárgyalásánál azon 
politikai párthoz tartoztak, kik ezt politikailag 
zászlójukra irták, de azok, akik közgazdasági 
szempontból bírálják e kérdést, leginkább a 
közös vámterület mellett nyilatkoztak. 

Szóló 1867-től 1894-ig határozott hive 
volt a külön vámterületnek; akkoriban a 
Monarchia mezőgazdasági terményekben hatá-
rozottan kiviteli területet képezett s a magyar 
gazdának semmi érdeke nem volt a közös 
vámterület fentartására 1894-ig, mert eddig a 
külföldi államok beeresztették a különböző 
országok mezőgazdasági terményeit. 1894-ben 
történt az átmenet, midőn megszűnt a mező-
gazdasági termények exportja a vámterületről, 
ellenben 1894 óta fokozatosan nagyobb importra 
szorulunk. (Egy hang: Mert a börzén csalnak!) 
Kérem ez nem börzejáték, ez tisztán import 
szükséglet eredménye. 1894 óta teljes mérték-
ben hathatnak a vámok s ugy Német-, mint 
Franczia- és Olaszország egyre nagyobb vámo-
kat vetnek a gabonára. Ha tehát külön vám-
területet állítanánk fel, az osztrák piaczot 
feláldoznánk s nem tudnánk sehova menni a 
gabonával: s ez oly megrázkódtatást okozna 
a gazdaközönségnek, hogy az kifejezhetetlen. 

Hogyha szóló iparos volna, akkor hatá-
rozottan a külön vámterület alapjára helyez-
kednék, mert senki sem tagadhatja, hogy a 
magyar iparra ez nem volna nagy haszonnal; 
de mi gazdák vagyunk s ne rontsuk foglalko-
zásunkat azzal, hogy saját exisztencziánk alá-
ásásával egyoldalulag más foglalkozást segít-
sünk elő. Első sorban szükséges a magyar 
gazda megélhetésének biztosítása, hogyha ez 
egy jobb, több jövedelem révén tőkét gyűjt, 
akkor azt a tőkét be fogja fektetni ipari vállala-
tokba s ez lesz az egészséges közgazdasági 
fejlődése az országnak. 

Lázár Pá l : Addig mindnyájan tönkre-
megyünk. 

Gróf Zselénski Róbert elnök: Épen ellen-
kezőleg. De megengedni, hogy azért, hogy itt 
ipar fejlődhessék s a most fix áron eladható 
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terményeink eladhatásáról lemondjunk azért, 
hogy most hamarosan átmenjünk az önálló 
vámterületre ez egy roppant könnyelműség 
volna, amelyet a magyar gazda erősen szen-
vedne meg. 

A külön vámterület hivei azt mondják, 
hogy: teremtsünk ipart. Ezt pénz nélkül lehetet-
len teremteni. Mi elég pénzt kölcsönöztünk már 
úgyis külföldtől, a magyar gazda elmerült már 
az adósságokba a városok, községek, a vasút, 
ipar mind adósságba került. Ugy hogy az 
egész ország rabszolgája a külföldnek s ezt 
tetőzzük most azzal, hogy az ipart is külföldi 
tőkével teremtsük meg ? igy igazán tönkre 
megyünk. 

Követeljük tehát azt, hogy oly vámokat 
létesítsenek, a legközelebbi szerződésben, ame-
lyek biztosítják a gazdát, hogy a búzát 10 
forintért el tudja adni, s a gazda tegye félre 
8—10 évig a többletet s abból alapítson ipart 
s ha ez meg lesz, akkor rátérhetünk a külön 
vámterületre. De ha most áttérünk s eldobjuk 
magunktól azt, hogy a vámot behozhassuk, 
akkor a legnagyobb könnyelműséggel járunk el. 
Ott van Németország, melynek oly előrehaladt 
ipara van és mégis folytonosan a mezőgazda-
ság védelmére törekszik, mert jól tudja, hogy 
anuak boldogulása nélkül ipara is tönkre megy. 
S ha Németország azt teszi, mi lemondjunk 
minden védelemről? 

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület azt 
mondja, hogy a mai vám nem hat. Előadó 
ezzel szemben kimutatta, hogy ez nem áll, 
mert a vámok hatnak. 

Dr. Paizs Gyula": Csak pillanatnyilag 
hatnak! 

Gróf Zselénslci Róbert : azért hatnak ke-
véssé, mert eddig az őrlési engedély és fede-
zetlen határidőüzlet akadályozta a vámok hatá-
sát. Szóló 10 éve, hogy felszólalt a képviselő-
házban az őrlési engedély ellen s azóta több-
ször és itt a Köztelken is sokszor követeltük 
ós kértük az őrlési engedély megszüntetését. 
Ez megszüntettetvén, azóta hat a 90 kros vám. 

Gróf Zichy Jenő azt mondja, hogy a 
közös vámterület eddig nem használt, nem 
tudtunk semmit sem csinálni s azok, akik a 
közös vámterület fentartása mellett vannak, 
mutassák ki, hogy mit tudnak csinálni. Erre 
szóló azt válaszolja, hogy 1994-ignem lehetett, 
azóta pedig minimálisak voltak a vámok. Mi 
azt mondjuk, hogy vagy követelünk olyan 
vámokat, melyekkel ép ugy védekezhetünk, 
mint a külföldi államok, vagy pedig térjünk át 
a külön vámterületre. Mi ezt mondtuk ős e 
mellett élni vagy halni fogunk s a Fejérvármegyei 
Gazdasági Egyesület legyen meggyőződve, hogy 
mi ilyen nyomorúságos viszonyok mellett nem 
fogunk belemenni abba, hogy a jelenlegi álla-
pot változatlanul fentartassék. 

Ajánlja előadó javaslatát elfogadásra. 
Gróf Zichy Jenő: Kodolányi visszatekin-

tett egy epochára, mikor ő egy eszmét pendí-
tett meg s most kérdi, hogy melyik kormány 
bűnös, melyik hibázott? Egyik se, mert akár-
mily kormányt állított volna oda, az mind 
hiába lett volna, ha nincs oly törvényünk, mely 
biztosítja az önálló vámterületet, mert kiját-
szani az intrikákat és azokat ellenőrizni lehe-
tetlenség, ha önálló vámterület nincs. Azóta 
volnának gyáraink s nem kellene mindent a 
búzára fektetni, mert az urak nem látnak mást, 
csak búzát. A vámokat az osztrákok fogják 
megfizetni. Mutassák meg, hogy melyik az a 
mumus, amelyik a búzában oly nagy kárt 
fog tenni ? 

ZtelénsM Róbert gróf: Ha 6 frt lesz a 
buza ára. 

Zichy Jenő gróf: Ezt csak feltevésnek 
tartja s azok, akik az ország helyzetének gyö-
keres javulását kívánják, még egy kis megráz-
kódtatás árán is a külön vámterület mellett 
állanak. 

Eoller Pá l : Nem fél a különválástól, mert 
a vámszövetség hiánya nem jelent egyúttal 
vámháborut, mi oly vámegyezséget köthetünk 

Ausztriával, mint más államokkal. Szóló csak 
arra akar rámutatni, hogy a statisztika 90 
millió koronával szenvedőleges Ausztriával 
szemben. Mindenki megegyezett itt abban, hogy 
a közgazdaság mind a három faktorának fej-
lődése a főczél s szóló nem képes a magyar 
hazafi álláspontját á magyar gazdáétól külön-
választani s kívánja, hogy a kereskedő épugy 
boldoguljon mint az iparos vagy földmives. 
Erre okunk is van, mert mindazok az iparok, 
melyek a mezőgazdasággal összefüggésben van-
nak, csak ugy prosperálhatnak jól, hogyha a 
gyárak nincsenek nagy távolságban a termelő 
helyektől. 

Most erre képtelenek vagyunk, ha külön vám-
területünk nincs s ezen gyárakat felállítani nem 
tudjuk. A mostani nagy nyomoraság és ipari 
pangás abból származott, hogy a legkisebb 
faluban is bécsi czikkeket árulnak s a legegy-
szerűbb kisiparos is képtelen megélni a mes-
terségéből. 

1897-ben, mikor a nagy gazdasági sztrájk 
volt, tulkövetelésekkel léptek fel a munkások 
s ugy fogtuk fel, hogy nem volt igazuk, pedig 
igazuk volt, hiába haragudtunk reájuk, mert 
Fej érmegyében jó termés volt, ugy hogy egy 
arató 8 frtot keresett naponként a kötözőjével 
együtt, de hát 3 hét alatt, mig az aratási 
munkaidő tartott, egész évi élelmét megkeresni 
nem birta. Ekkor kezdődött meg, hogy minden-
féle gazdasági munkákat géppel végeztettek s 
s ha a gazdák eddig egészen reá nem tértek 
erre, annak oka az, hogy nem akarják a sze-
gény nép szájából kivenni a kenyeret. Mikor 
tehát szóló a Fejérmegyei Gazdasági Egyesü-
letnek a külön vámterületre vonatkozó javas-
latát ajánlja elfogadásra, kéri a szakosztályt, 
gondoljon erre a szegény népre is. Az ujabb 
tünetek közé tartozik a kivándorlás, hogy ha 
mi erős gyárakat alapítunk, akkor nem vándo-
rol ki a nép, mert kap munkát itthon, sőt a 
jobb külföldi iparos is beözönlik, s ha ez el-
következik, akkor nem lesz szükségünk arra, 
hogy a gabonánkat olcsó áron exportáljuk. 

Loosy Adolf felszólalása után 
Rubinek Gyula előadó zárszavában első-

sorban arra reflektál, amit a fejérmegyeiek fel-
emlitettek, hogy a Szövetség vagy szóló, mint 
előadó zokon vette azt, hogy a fejérmegyei 
egylet az önálló vámterület mellett foglalt állást. 
Ellenkezőleg nagyon helyeseljük és szükséges 
lett volna, hogyha többen foglaltak volna állást 
ez értelemben a gazdasági egyesületek közül 
annak idején, mert akkor a vitából leszürődött 
meggyőződéssé érlelődött volna annak a szük-
sége, hogy megfelelő biztosíték mellett a közös 
vámterület álláspontja előnyösebb reánk. A mai 
vita a körül forgott, hogy hiszen hogyan remél-
hetnénk a közös vámterülettől eredményt, mikor 
abszolúte semmi eredményt nem tudtunk konsta-
tálni eddig. Többen hivatkoztak arra, hogy az 
eredménytelenségnek a régi kormányok az okai 
s azoknak a büne. Méltóztassék megengedni, 
hogyha én kijelentem ázt, hogy annak, hogy a 
közös vámterület eddig mindig hátrányos volt 
Magyarországra, annak egyedül a magyar gazda-
közönség indolencziája az oka. Ha a régi idő-
ben oly erős gazdaközvélemény lett volna mint 
ma, akkor nem volnánk ott, hogy a közös vám-
terület eddig nem ért semmit. Hogy máris ered-
ményeket értünk el, ez épen annak a határozott 
állásfoglalásnak köszönhető, amit 1896-ban el-
foglalt ez az egylet s amelynek határozatai már 
kifejezésre is jutnak, a most érvényben levő 
kiegyezésben, amelyet senki nem tagadhat, 
hogy sokkal jobb, mint a régi s énnek köszön-
hető az a törvény, amely kimondja, hogy ma-
gasabb mezőgazdasági védvámok veendők be 
az uj vámtarifába. 

Azt hiszem, hogy ily eredményeket 30 
évi közösség alatt soha sem értünk el és hogy 
most elértük, annak köszönhető, hogy sarkára 
állt végre a gazdaközönség. 

Azt is méltóztattak mondani, hogy szépek 
ezek az eredmények, de Ausztriát sohasem 
fogjuk a magasabb védvámoknak megnyerni. 

Azok, akik igy gondolkoznak és a mult időkre 
támaszkodnak, egyet figyelmen kívül hagynak 
és pedig azt, hogy az utolsó évtizedben a 
nemzetközi vámpolitikában óriási változás állott 
be. Mig a múltban az összes államok a szabad 
kereskedelmi irányzatot vallották magukénak s 
a nagy kereskedelmi forgalomra helyezték a 
súlyt, addig ujabban épen az Egyesült-Államok 
vámpolitikája nyomása alatt valamennyi állam 
a védvámos irányzatott vallotta magáénak és 
a nemzeti munka és termelés védelme állás-
pontjára helyezkedett. Hogy e vámpolitikai vál-
tozásról Ausztria le ne vonja a konzekvencziát 
ép ugy, mint mi s hogy ő épugy ne biztosítsa 
ezt a nagy fogyasztási területet azon áldozatokért, 
amelyet neki kell meghozni a mezőgazdasági 
vámokkal, ezt én belátni nem tudom. 

Már most mérlegeljük az előnyöket, melyek 
az önálló vámterület esetén kínálkoznak. Azt 
méltóztatott mondani, hogy micsoda óriási 
előny háramlanék az országra, ha a 920 millió 
korona ipari behozatal nagyobb részét magunk 
tudnók fedezni. Azt be kell látni, hogy ez a 
920 millió korona nagyot lendítene, de ezzel 
szemben áll a mi 3 0 0 - 4 0 0 millió korona 
ipari kivitelünk, amely már meg van s ha 
ezt ki nem vihetjük, itthon kell elfogasztani és 
akkor ez az ipari behozatalt devalválni fogja. 
De tessék szembeállítani azt a veszteséget, 
amely az önálló vámterületből a mezőgazda-
ságra hárul, ha mi állatainkat nem fogjuk ki-
vihetni Ausztriába; vagy ott van a gabona árá-
nál beálló veszteség, mert ha mi egyenlő elbá-
násban részesülünk is Ausztriában, akkor 4 — 
500 millió korona veszteség fog beállani azon 
mezőgazdasági terményeknél, melyekből ma ki-
vitelre szorulunk s amelyek a mi fő jövedelmi 
forrásunkat képezik. Az a nyereség pedig, ami 
az ipari fejlődésből be fog következni, az 20 
év múlva fog bekövetkezni. De ez még mind 
nem elég, mert ha mi az ipart fejleszteni 
akarjuk, nekünk az ipari termelést erőseri vé-
deni kell s igy az ipari terményeket ép oly 
drágán kell venni, mint most a közös vámterü-
let esetén, mert különben az ipar nem fog 
fejlődhetni. 

Szpcziális szempontokat is emiitett az 
egyik előttem szóló. Nézzük csak a nagyipari 
fejlődésü államokat Németországot Belgiumot és 
Angliát hát nem ott van a szocziálizmus és 
munkahiány? Az ottani iparnál oly krízisek 
szoktak időközönkint beállani, amelyek a mun-
kást arra készítik, hogy százezrével vándorol-
jon ki. Magyarországnak főerőssége, hogy ide 
nem tud a nemzetközi szocziálizmus beférkőzni, 
s hogy kivándorlás van ? ez van Németország-
ban is, Angliában is s ezt nem lehet más esz-
közökkel megorvosolni, minthogy tessék a 
gazdának jövedelmét fokozni, hogy a munkást 
becsületesen tudja fizetni, akkor emelkedik a 
fogyasztás s akkor nem fog bekövetkezni az, 
hogy a munkás itt hagyja a hazai rögöt. 

Méltóztattak említeni, hogy a mezőgazda-
ság, ipar és kereskedelem fejlesztése egy-
idejűleg szükséges. Ez ismét az a bizonyos 
bedöntött ajtó, velünk szemben ezt állítani, 
mikor nem lehet józan gondolkodású ember 
aki másként gondolkodjék. De mikor mi az 
ipar fejlődését szükségesnek látjuk ezt ugy vél-
jük elérhetni, hogy első sorban a mezőgazda-
ság boldogulhasson és nyerje meg az erőt,, 
amely a lökést megadja azután az ipari fejlő-
désnek. S hogy ha a nemzeti szempontokat 
méltóztatik említeni, akkor a legnemzetibb 
szempont az, hogy ennek a ma mezőgazdaság-
ból élő nép 75%-ának ne adjuk a vándorbotot 
a kezébe, mert nekem ez a nemzeti állam tet-
szik, ezt akarom boldogítani s hogy ha boldo-
gult szívesen látom a külföldi tőkét is. 

Dr. Paizs Gyula: Egyet nem konczedál szóló 
előadónak, aki azt mondta, hogy a védvám, melyet 
Ausztriától nyerünk biztosítani fogja gazdaközön-
ségünk megélhetését. Szóló nem tartozik azon 
szerencsés gazdák közé, akik azt mondhatják, 
hogy bármikor következzék is ez be, minden 
körülmények között, mint szikla megállja a 
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helyét. A gazdaosztály helyzete pénzügyi tekin-
tetben olyan, hogy ha megkapja is a magas 
védővámot, az most hamarosan nem érvénye-
sül, mert pénzügyi nyomorúságunk nem engedi, 
hogy a védvám hatását kellő erővel képesek 
legyünk megvárni. Mikor összetorlódik a gazda-
sági termelés, mikor a sok millió q gabona, 
amit a gazda letarolt eladásra kerül, akkor a 
gazda nem várhat ja a-védvám érvényesülését, 
mer t kénytelen pár hónap alatt a piaczra dobni 
s akkor a nagy felhozatal és nagy kinálat 
tönkre silányítja a védvámot. Ez különbözteti 
meg Magyarországot Németországtól, ahol érvé-
nyesülhet a védvám, mert a német gazda tuja, 
hogy biztosítva van a buza ára s nem adja 
oda 8 frtért. A védvám hatása érvényesül tőke-
erős országban s ott ahol közraktárak vannak, 
ahonnan a gazda pénzt kap s bevárhat ja a 
kedvező árfejlődést. Ez intézményeket Magyar-
ország a jelén helyzetben se tudja a közös 
vámterülettel létesíteni, mert tőkeszegény hozzá. 
Tőkét csak ugy teremthet, hogyha azon ágait 
a közgazdaságnak felvirágzásra segiti, amelyek 
a mezőgazdasággal karöltve kell, hogy halad-
janak. Szóló állítja, hogy a magyar mezőgazda-
ság ma már tőkét nem produkál, tőkét gyűj-
teni nem képes (egy hang, mert rosszak az 
árak), tegyük fel, hogy az árak javulni fognak 
a védvám hátása alatt, de nem fogjuk elérni, 
hogy oly vámokat nyerjünk, melyek a buza 
árának 10 frtra emelését lehetővé teszik. 

Azt .méltóztatott mondani, hogy ma már 
a védvámos rendszer nemcsak nálunk, de másutt 
is híveket' szerzett. Igenis érvényesült minden 
országban, amely önmagát védi csak, de nem 
érvényesülhet nálunk, ahol a két államfél között 
ellenséges érdekek állanak. Lehetetlen, hogy 
Magyarország Ausztria gyarmata legyen mind-
örökké, nem érdeke annak az osztrák gyáros-
nak, hogy Magyarország termelő képességét a 
saját hátrányára emelje. 

Az is felhozatott, hogy a külön vámterü-
letre való áttérés oly megrázkódtatással jár , 
melyet Magyarország mezőgazdasága kibírni 
képtelen volna. Ezt mindenütt lehet hallani, 
de szóló ettől a megrázkódtatástól nem fél, 
mert az ipar fellendülése ellensúlyozni fogja 
ezt. Még arra reflektál, amit elnök ur mondott, 
hogy a gazda gyűjtsön tőkét és abból teremt-
sen ipart. Sajnos ez az eset sohasem fog be-
állani, mert Magyarország gazdaközönsége addig 
tőkét nem gyűjthet, mig önálló vámterület 
nem lesz. 

Többek rövid felszólalása, után a szak-
osztály túlnyomó többsége elfogadta az előadó 
által előterjesztett határozati javaslatot. 

A napirendre tűzött többi tárgyakat a 
szakosztály az idő előrehaladottsága miatt egy 
későbbi ülésén fogja tárgyalás alá venni. 

Az OMGE. igazgató-választmá-
nyának, úgyis mint a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége 
végrehajtó-bizottságának ülései. 

(1901. november 20.) 

D é l e l ő t t i ülés . 
Jelen vannak : gróf Dessewffy Aurél elnök-

lete alatt Bujanovics Sándor és Zselénsky 
Róbert _gróf alelnökök, dr ; gróf Almássy Imre, 
Bálás Árpád, Bernát István, Bujanovics Gyula, 
Cserháti Sándor, -dr. Csillag Gyula, dr. Darányi 
Gyula, Dulánszky Jenő, .Emödy József, Emich 
Gusztáv, herczeg Esterházy Miklós, Farkas 
Ábrahám, Ftornm Antal, Galgóczy Károly, Gaál 
Jenő, Hertelendy Ferencz, dr. Hutyra Ferencz, 
gróf Károlyi Sándor, Kazy József, Kodolányi 
Antal, Kos'yán Ferencz, Kovács Albert, Koppély 
Géza, Kerpely Kálmán, Kin'zig János, Koller 
Pál, Kvássay Jenő, Laehne Hugó, Lázár Pál, 
Libits kúo\í, JMérey Lajos, Mezey Gyula, Meskó 
Pál, Miklós Ödön, dr. Faizs. Gyula, Propper 
Samu, Perlaky Elek, Perczel Ferencz, dr. 

Roditzky Jenő, Somssich Andor, Szevera Károly, 
Szandtner Rezső, Tahy István, gróf Teleki 
József, Vásárhelyi László, Zlinszky István, 
igazgató-választmányi, illetve végrehajtó-bizott-
sági tagok, a tisztviselőkar részéről : Forster 
Géza igazgató, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
Buday Barna és Jeszenszky Pál titkárok, 
Kirchner Lajos pénztáros, de Pottere Brúnó 
segédtitkár, Zórád István az ipari és keres-
kedelmi szakosztály titkárja és Rubinek Gyula 
a Szövetség titkárja, mint előadó. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
megjelenteket, az ülést megnyitja. Bejelenti, 
hogy Renner Gusztáv vál. -tag az ülésről való 
elmaradását kimenti. 

Szövetség titkárja bemuta t ja a legutóbbi 
végrehajtó-bizottsági ülésről felvett, az elnök 
és két hitelesítő által aláirt jegyzőkönyvet, mely 
a „Köztelek"-ben egész terjedelmében közzé volt 
téve azonkívül különlenyomatban megküldetett 
a szövetségi tagoknak. 

Tudomásul szolgál. 

Jegyzőkönyvhitelesitök. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv hite-

lesítésére a végrehajtó-bizottság elnök ajánla-
tára Vásárhelyi László és Bálás Árpád tagokat 
kéri föl. 

Nemzetközi gabonaárfolyam-szabályozó-bizott-
ság alapszabálytervezete. 

Szövetség titkárja előterjeszti, hogy a 
Német Gazdaszövetség megküldte a. Parisban 
megalakult nemzetközi gabonaárfolyam-szabá-
lyozó bizottság alapszabály-tervezetét. Egyesü-
letünk már elhatározta volt a belépést s öt 
taggal van képviselve a bizottságban, melynek 
évi költségelőirányzata 20,000 frankban van 
megállapítva. Az egyesületi tanács javaslatba 
hozza, hogy évi 1000 koronával járuljon az 
egyesület a bizottság költségei fedezéséhez. 

Ezenkívül érkezett felszólítás arra nézve, 
hogy Magyarországban is alakíttassák egy bi-
zottság, amely az adatokat tudatná a nemzet-
közi bizottsággal. Ezt a kérdé'st a közgazda-
sági szakosztálynak kéri szóló kiadni tárgyalás 
végett. 

A végrehajtó-bizottság a nemzetközi gabona-
árfolyamszabályozó-bizottság költségeihez 1000 
koronát szavaz meg, a magyarországi bizottság 
megalakítására vonatkozó javaslatot a közgazda-
sági szakosztályhoz utalja tárgyalás végett. 

Tagsági ügyek. 
Szövetség titkárja előterjeszti, hogy a 

Fogarasvármegyei Gazdasági Egyesület, mely 
tagdijat sohasem fizetett, daczára annak, hogy 
három éve tagja a Szövetségnek, u jabb átira-
tilag értesített arról, hogy előző határozata 
daczára, nem óhajt a Szövetség tagja lenni. 
Javasolja szóló, hogy a törlésre nézve előter-
jesztést tegyen a bizottság a szövetségi nagy-
gyűlésnek. 

A Maros-Tordavármegyei Gazdasági Egye-
sület szintén tagja a Szövetségnek s tagdijat 
sohasem fizet, daczára annak, hogy költség-
vetésébe szorgalmasan felvette a tagdiját, sőt 
kétségbe vonja, hogy annak fizetését kilátásba 
helyezte volna. Miután erre nézve a Szövetség-
nek adatai vannak, méltóztassék akként hatá-
rozni, hogy az egyesület felkéressék a tagdíj 
befizetésére. 

Az Országos Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet az 1899. évi III. szövetségi nagygyűlésen az 
1000 korona - tagdíj fizetése alól felmentését 
kér te ; tekintve az azóta történteket, javasolja 
szóló, hogy a Szövetkezetnek a tagok sorából 
való törlésére nézve ' előterjesztés tétessék a 
nagygyűlésnek. 

Végül: 
A szövetségi nagygyűlésnek van egy ha-

tározata, melynek értelmében mindazok a ta-
gok, melyek tagdíjmentességet élveznek, felké-
rendők újból, hogy vagy fizessék az alapsza-
bályszerü tagdijat, vagy pedig indokolt kérel-
met intézzenek a végrehajtó-bizottsághoz. E 

szövetségi tagok tehát felkérendők, hőgy a 
legközelebbi nagygyűlésig nyilatkozzanak. 

A végrehajtó-bizottság előadónak, a tag-
sági ügyekre vonatkozó előterjesztéseit el-
fogadja. 

A szövetség 1902. évi költségvetése. 
Szövetség titkárja indokolva előterjeszti, 

hogy a Szövetség 1902.. évi költségelőirányzata 
13.174 korona 39 fillér bevételt és 12.306 
korona 39 fillér kiadást mutat fe l ; a bevételi 
felesleg 868 korona. 

A végrehajtó-bizottság a Szövetség 1902. 
évi előirányzatát elfogadja, annak kinyomatását 
s a szövetségi tagok részére való. szétküldését 
elhatározza. 

Uj szövetségi tagok. 
Siövetség titkárja előterjeszti, hogy a Ma-

gyar Malátagyárosok Egyesülete azon inczidens-
ből folyólag, hogy egy a minisztériumhoz be-
adott memorandumának pártolását kérte, fel-
szólittatott a végrehajtó-bizottság részéről, hogy 
a Szövetség tagjai közé belépni szíveskedjék. 
Az egyesület készségét fejezte ki ez irányban, 
azonban az alapszabály szerinti 1000 korona 
tagdíjat nem képes fizetni. 

Előadó előterjesztésére a végrehajtó-
bizottság elhatározza, hogy a „Magyar Maláta-
gyárosok Egyesületét" 200 korona évi tagdíj-
fizetés kötelezettsége mellett felveszi a szövet-
ségi tagok sorába. 

Szöretség titkárja előterjeszti, hogy az 
Esztergomvidéki Gazdasági Egyesület azon kére-
lemmel fordul a Szövetséghez, hogy tagul fel-
vétessék, de tagdija elengedtessék. Miután ez 
az egylet most alakult ú j ra és miniszteri segély-
ből tar t ja fenn magát, tagul ajánlható volna a 
nagygyűlésnek azzal, hogy tagdija elenged-
tessék. 

Mérey Lajos azt indítványozza, hogy ne 
mondja ki a végrehajtó-bizottság határozatlan 
időre a tagdíj-elengedést, hanem körvonalozza 
akként, hogy a jövő évre a tagdíj-fizetés alól 
felmentessék s amennyiben a következő évben 
az egyesület pénzügyi helyzete ugyanez lenne, 
azt a Szövetségnek jelentse be. 

Galgóczy Károly különösnek tart ja, hogy 
épp azon egyesületek, amelyek érdekében mű-
ködik a Szövetség, kivonják magukat a költ-
ségek viseléséből. Miután a fizetéssel jogok is 
járnak, indítványozza szóló, hógy az érvényes 
szavazati jog csak azoknak a tagoknak adassék 
meg, melyek tagdijat fizetnek. 

A végrehajtó-bizottság Mérey indítványá-
nak elfogadásával az Esztergomvidéki Gazda-
sági Egyesületet tagul fölvételre ajánlja a nagy-
gyűlésnek azzal, hogy a jövő évre tagdija el-
engedtessék. 

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület átirata 
az önálló vámterület ügyében. 

Szöretség titkárja előterjeszti a közgazdasági 
szakosztály javaslatát a Fejérmegyei Gazda-
sági Egyesületnek az önálló vámterületre vonat-
kozó átiratára nézve. Előadó ismertetvén a 
kérdés előzményeit s az OMGE.-nek és a 
Szövetségnek a vámpolitikai kérdésben elfoglalt 
álláspontját, melylyel szemben a Fejérvármegyei 
Gazdasági Egyesület azon nézetét fejezte ki, 
hogy a maga részéről az önálló alapon való 
berendezkedést előnyösebbnek tart ja az országra 
nézve a közös vámterületnél és pedig 'azért, 
mert nem hiszi, hogy a Szövetség által támasz-
tott követelmények beváltása esetén a mező-
gazdaság helyzete jelentékenyen, javittassék, sőt 
azt sem hiszi, hogy Ausztria részéről a Szövet-
ség által kivánt kedvezmények Magyarországra 
nézve megengedtessenek. 

A közgazdasági szakosztály midőn azt a 
javaslatott terjeszti a szövetségi választmány 
elé, hogy a Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület 
álláspontjával szemben ragaszkodjék a 1900. 
május 6-iki szövetségi nagygyűlés határozatá-
hoz, szükségét látja a szakosztály annak, hogy 
a kormány újból és- ismételve felhívassák arra f 



89. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1901. NOVEMBER HÓ Í3. 1797 

hogy igyekezzék a vámtarifa-munkálatok elő-
készítését siettetni, hogy azok 1902. év végéig 
elkészüljenek, nehogy azon lehetetlen helyzet 
álljon elő, hogy a vámtarifa el nem készültő-
vel az önálló vámteriilet alapján való beren-
dezkedés kényszere bekövetkezzék. Ugyancsak 
felkérendő a kormány, hogy minden eshető-
ségre számítva tegyen oly intézkedéseket, ame-
lyek meglepetéseknek nem teszik ki s mindig 
abban a helyzetben lehessen, hogy az önálló 
vámterületen bármikor a gazdasági élet nagyobb 
megrázkódtatása nélkül berendezkedhessek. 

Dr. Paiss Gyula kifejti, hogy egyesü-
lete, midőn a gazdaközönséget az önálló vám-
terület mellett való tömörülésre hivta fel,-azon 
meggyőződésben volt, hogy hazafias munkát 
végzett. Az önálló vámterület álláspontjára 
helyezkedve sokkal többet nyerünk, mint akár 
a védvámokkal, akár egyéb kedvezményekkel 
közös vámterületi alapon. Egyesülete ezen 
lépése megtételénél az OMGE. hivatalos köz-
lönye részéről támadásban részesült, mely igaz-
ságtalan és méltánytalan volt, mert olyant tulaj-
donit a Fej őr vármegyei Gazdasági Egyesületnek, 
amelyek ennek szándékában nem voltak. Egye-
sülete főczélja volt, hogy kitüntesse az ország, 
közvéleménye előtt, hogy a gazdaközönség nem 
áll egy táborban a közös vámterület fentartása 
mellett. 

Előadónak a szakosztályi javaslat megoko-
lására felhozott érveit czáfolva, javasolja a 
végrehajtó-bizottságnak, hogy a Fejérmegyei 
Gazdasági Egyesület álláspontját elfogadva ter-
jeszsze azt a nagygyűlés elő. 

Miklós Ödön osztja előadónak azt a né-
zetét, hogy ma nincs szükség a nagygyűlés által 
hozott határozat megváltoztatására. Utal arra, 
hogy a gazdaközönség a közös vámterületet 
nein tekinti mintegy végczélt, csupán mint 
eszközt tekinti, amely felett mezőgazdaságunk 
védelmére minden lehetőt meg kell tennünk. 
Amennyiben azon követelmények, melyeket 
mezőgazdaságunk fokozottabb védelme tekinte-
tében az 1900. évi május 6-iki nagygyűlés kö-
vetelt, nem teljesednőnek, akkor az 1899. ővi 
XXX. t.-cz. értelmében úgyis bekövetkeznék az, 
amit a fejőrmegyei egylet kíván. Elfogadja elő-
adó, í lelve a közgazdasági szakosztály ja-
vaslatát. • 

Gaál Jenő szintén osztja előadó arraczélzását, 
hogy május 6-iki határozatot fenn kell tartanunk. 
A dolog szóló nézete szerint ugy áll, hogy ha 
nem sikerül mezőgazdaságunk szempontjából 
méltányos feltételeket kieszközölni Ausztriától, 
akkor igenis hatályos eszköz a külön vámterület. 
Ép azért a külön vámterületet nem szabad oly 
veszedelmesnek tartani. Miután azonban nem 
akarunk megrázkódtatásokat előidézni czél-
szerübb a közös vámterület mellett állást fog-
lalni, ép azért fentartandó az 1900. évi május 
6-ki nagygyűlés határozata. 

Gróf Károlyi, Sándor teljés mértékben 
hozzájárul előadó javaslatához, sőt osztja az 
előadó megokolásál is. A külön vámterület fel-
állítása igaz, hogy romlását okozza az osztrák 
iparnak, de nálunk is bajt okoz, rriegrázkódta- ' 
tásoknak teszi ki mezőgazdaságunkat, állat-
tenyésztésünk fejlődésének vetne gátat, azonban 
mivel a külön vámterület felállítása Ausztriá-
ban még nagyobb zavarokat idézne elő, 
a státus quo fentartása ott is nagy érdek s 
ép ezért remélhetjük, hogy sikerül a magyar 
mezőgazdaság részére a megegyezésben kiesz-
közölni mindama kedvezményeket, melyeket a 
gazdaközönség, mint követelményeket állított 
oda. S mivel nem akarja a mezőgazdaságot 
rázkódtatásoknak kitenni, javasolja hogy a 
Fejőrvármegyei Gazdasági Egylet javaslatának 
mellőzésével fogadja el a bizottság előadó ja-
vaslatát. 

" Mérey Lajos hosszasabban fejtegeti az 
önálló vámterület "szükségességét s nem hiszi, 
hogy Ausztriával méltányos kiegyezést köthes-
sünk. Attól tart szóló, hogy a kérdésnek ily 
merev felállításával fegyvert adunk Ausztria 

kezébe azzal, mintha Magyarország gazdaköz-
véleménye félne az önálló vámterülettől. 

Gróf -Zselénski Róbert szerint, hogyha 
a közgazdasági viszonyok hazánkban jobba,k 
volnának, akkor a gazdaközönség belemehetne 
abba a válságba, mely a mezőgazdaságot sújtja 
az önálló vámterület felállításával. A birtokok 
adósságai, a városok, községek kölcsönei mind 
idegen tőkéből fedeztettek s ha most még 
idegen tőke árán teremtünk az önálló vámterü-
let felállítása esetén ipart is, nem fogja az 
ország 75%-nyi termelő lakossága fedezhetni 
a nagy kamatokat, a bekövetkező olcsó gabona-
árak mellett. Az egész gazdaközönsőg a külön 
vámterület álláspontjára fog helyezkedni, hogy 
ha nem lesz képes a védővámokat kieszközölni, 
amelyeket a mezőgazdaság érdekében követel. 
A gazdaközönsőg nem adhatja ki kezéből azt 
a fegyvert, amelylyel jó kiegyezést köthet. 

Dr. Gaál Jenő: Hogyha kiegyezést 
nem tudunk Ausztriával kötni, ez a kölcsönös-
ség felmondásának tekintetik s nem következik 
be más, minthogy a külön vámterület formai-
lag megállapíttatik s tételről-tételre fogjuk dik-
tálni az egyes vámtételeket. Egy lassú átmenet' 
fog tehát bekövetkezni anélkül, hogy tönkre-
menős következnék be. 

Emődi József: nem osztja Mérey Lajos 
véleményét s veszedelmesnek tartja, hogy a 
Fejérmegyei Gazdasági Egyesület épen a vá-
lasztások idején vetette fel ezt a kérdést. Annak 
d&át, hogy Magyarország közgazdasága olyan 
nyomorúságos helyzetbe került, szóló nem a 
közös vámterületben találja, hanem abban, 
hogy 30 éven keresztül a merkantilis politika 
irányított s gazdaközönsőg érdekeivel 30 évig 
nem törődött senki. A gazdaközönség egy tá-
borban van abban, hogy a külön vámterület 
szükséges s azt ideális czélnak tekinti, azonban 
az időpontra van csak a gazdaközönség között 
eltérés s az országot , jelen állapotában nem 
lehet kitenni akkora megrázkódtatásnak, melyet 
az önálló vámterület felállítása előidézne. A kö-
zös vámterületen belül is Ausztria részéről elég 
zaklatásnak van kitéve a magyar gazdaközön-
ség terményei értékesítésénél s a vámsorompó 
felálllitásával ez fokozódnék. Ha Magyarorszá-
got helyes gazdasági politika segítségével oly álla-' 
pótba juttathatjuk az egész vonalon, hogy a 
megrázkódtatásokat kibírja, akkor elkövetkezett 
az az időpont, hogy az önálló vámterületre át-
térjünk. Csatlakozik előadó javaslatához. 

Teleky József gróf Miklós Ödön felfogá-
sát osztja, elfogadja előadó javaslatát. 

Bernát István azt fejtegeti, hogy a külön 
vámterület még nem jelent egyúttal vámhábo-
rut. Szerinte az osztrákoknak főereje velünk 
szemben, hogy erősen ragaszkodnak kimondott 
föltételeikhez. Erre az álláspontra kellene ne-
künk is helyezkednünk. Elfogadja a szakosztály 
javaslatát. 

Bubinek Gyula élőadó zárszavai után 
Szűassy Zoltán, mint a „Köztelek" lap 

felelős szerkesztője kijelenti, hogy az egyesü-
leti Tanács határozatából jelent meg a „Köz-
telekében a Paizs Gyula által nehézményezett 
közlemény. 

Bujanovics Sándor elnök mielőtt a hatá-
rozatot kimondaná, két megjegyzést tesz. Az 
egyik vonatkozik arra, hogy a Fejérvármegyei 
Gazdasági Egyesület kiküldöttje rosszalta azt, 
hogy a gazdasági szakosztály előadója igen 
részletesen foglalkozott ezen kérdéssel. Fel-
fogásom szerint — úgymond — kötelessóg-
szerüleg tette és tette a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége minden tagja iránt . való 
azzal a tisztelettel, amelylyel még az ellenkező 
vélemények irányában is tartozunk. Miután 
egy szövetségi tag ellentétes véleményt foglalt 
el a Szövetség határozatával s ez a kérdés 
megvitatás végeit idekerült, szükséges volt, 
hogy előadó mind a Szövetség titkára kellő 
indokolással, amely mindég az ellenvélemény 
iránti tiszteletből és a tagok iránti tiszteletből 
folyik, hogy ezzel foglalkozzék és őt kénytelen 
vagyok védelmem alá venni. (Helyeslés.) A másik 

megjegyzésem az, hogy a mai vita nyilvános-
ságra hozatalától én nem félek, mert nem 
látok veszélyt abban, hogyha a mai gyűlésünk 
lefolyása bárhol, bármely organumban, de 
mindég a valóságnak megfelelően meg fog 
jelenni; mert itt csak egy vélemény van — 
nem ugyan a vámterület kérdésében — de mi 
mindnyájan egyek vagyunk a mezőgazdaság 
érdekeinek védelmében. Ezt előrebocsájtva, kérem 
a választmányt, méltóztassék hozzájárulni a 
közgazdasági szakosztály határozatához. 

A végrehajtó-bizottság nagy többsége a 
közgazdasági szakosztály javaslatához hozzá-
járult. 

Földmivelési és növénytermesztési szakosztály 
előterjesztései. 

Jeszenszky Pál titkár előterjeszti a föld-
mivelési és növénytermesztési szakosztály javas-
latait az összehasonlító sörfőzési kísérletek 
ügyében. A kísérletek, végrehajtását az igazgató-
választmány azért mondotta ki, mert a komló-
értékesitősi viszonyok elképzelheti énül rosszak, 
kogy módot kell találni a helyzet javítására. 
Sörgyárosainknak kprülbelül 6000 q. komló évi 
szükséglete van s ezzel szemben bár csak 
2400 q.-t termesztünk évente itthon, ezt a 
csekély termést sem tudjuk idehaza értékesi-
teni s külföldön kell annak piaczot szerezni. 
Annak, hógy a termett komlót idehaza értéke-
siteni nem tudjuk, oka az, hogy a sörgyárosok 
a hazai komló minőségét sokkal alárendeltebb-
nek tartják a külföldi komlóval szemben, a 
termesztők pedig azt állítják, hogy a hazai 
komló minősége nem rosszabb a külföldi komlóé-
nál, hogy ezt beigazolni lehessen, szükséges, 
hogy páratlan módon végeztessenek kísérletek 
arra nézve, hogy mily külömbség van a hazai 
ós külföldi komló között. Ez okból határozta 
el a választmány, hogy a földmivelésügyi mi-
nisztert fel fogja kérni, hogy összehasonlító 
sörfőzési kísérleteket végeztessen valamely 
hazai sörgyárban. Ez ügyben fölterjesztést in-
tézett az egyesület a miniszterhez, aki azt 
válaszolta, hogy nem áll rendelkezésre Magyar-
országon oly gyár, amelyben ezen kísérletek 
végezhetők volnának, az egyesület kérelmét 
nem teljesítheti. Ekkor az igazgató-választ-
mányban a miniszteri leirat tárgyalásakor 
gróf Zselőnski Róbert szives volt felaján-
lani uj-aradi sörgyárát szóbanforgó kísérletek 
végzésére, mit" az egyesület a miniszternek 
tudomására hozva, tudatta velünk, hogy nem 
zárkózik el a kísérletek végeztetése elől, de 
óhajtandónak tartja, hogy azok végrehajtásának 
végleges elhatárosása előtt kérjük ki ez ügyben 
Kosutány Tamás dr. szakértői véleményét. Dr. 
Kosutány szakvéleménye szerint a kísérletek 
Magyarországon nem hajthatók végre azért, 
mert oly nagy apparátust igénylők, aminőkkel 
itthon nem rendelkezünk, ezért is szakértő 
javaslatba hozta, hogy a müncheni sörfőző-ki-
sérleti állomáshoz forduljon az egyesület, mely-
nek vezetője Aubry tanár, aki ha kimondaná,-
hogy a mi komlónk minőségre nézve a külföldi 
komlóval a versenyt kiállja, e szakvélemény 
nagyban hozzájárulna az e tekintetben fen-
forgó kételyek eloszlatására. 

A földmivelési és növénytermesztési szak-
osztály tehát azt a javaslatot terjeszti a vá-
lasztmány elé, hogy kéressék fel a földmive-
lésügyi miniszter, hogy a müncheni sörfőzési 
kisőrleti állomásnál ezen kísérletek végrehajtá-
sát kieszközölje; 

Az igazgató-választmány a földmivelési 
és növénytermesztősi szakosztály javaslatához 
hozzájárul. 

D é l u t á n i ü l é s . 

Az OMGE. belügyei. 
Jelen vannak gróf Dessewffy Aurél elnök-

lete alatt: Bujanovics Sándor és gróf Zselénski 
Róbert alelnökök, dr. Darányi Gyula, Galgóczy 
Károly, Emödy József, Hertelendy Ferencz, gróf 
Károlyi Sándor, K^odolányi Antal, Kostyán 
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Ferencz, Laéhne Hugó, Libits Adolf, Mérey 
Lajos, Rick Ede, _ dr. Rodiczky Jenő, Somsich 
Andor, Scitovszky János, Tahy István, Teleki 
József gróf, Vásárhelyi László igazgató-választ-
mányi tagok, a tisztviselőkar részéről: Forster 
Géza igazgató, Rubinek Gyula ügyvezető-titkár, 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, Buday Barna 
és Jeszenszky Pál titkárok, Zórád István a ke-
reskedelmi ipari szakosztály előadója és de Pot-
tere Brúnó segéd-titkár. 

Gróf Destewffg Aurél elnök üdvözli a 
megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Jeszenszky Pál titkár bemutatja a mult 
ülésről felvett, az elnök és két hitelesítő által 
aláirt jegyzőkönyvet, mely a „Köztele]f-ben 
egész terjedelmében közzé volt téve. Tudomásul 
szolgál. 

Jegyzőkönyv hitelesítők. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv 

hitelesítésére az igazgató-választmány elnök 
ajánlatára Kodolányi Antal és dr. Rodiczky 
Jenő tagokat kéri fel. 

Elhunyt tagok bejelentése. 
A nyár folyamán az egyesület alapitó-

tagjai közül elhunytak: gróf Széchenyi Pál, 
Egan Ede, Kovács Lőrincz, Atzél Péter és Fiáth 
Miklós. Az évdijas tagok közül pedig: dr. 
Jekelfalusy József, dr. Salacz Oszkár, Mátray F. 
József, Mayer F. Andor, ifj. Rayky Lajos, 
Bogyay István, Varságh Gusztáv, Mátyássy 
Kálmán, Lövy Zsigmond, Gözsy László, madi 
Kovács György, Nyulászy Gyula, Sármezey 
Manó, Halász Gyula, id. Jurenák Sándor, Ajkay 
Ferencz. 

Az igazgató-választmány gróf Széchenyi 
Pál elhunyta lelett, ki sok ideig az egyesület 
alelnöke és tiszteletbeli tagja volt s Egan Ede 
választmányi tag elhunyta felett, ki az egyesület 
működésében szintén tevékeny részt vett, meleg 
részvétét jegyzőkönyvileg fejezi ki. 

Elnök ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy 
az egyesületi Tanács lépéseket tett az iránt, 
hogy gróf Széchenyi Pál felett a jövő közgyű-
lésen emlékbeszéd tartassék. Tudomásul szolgál. 

Jeszenszky Pál titkár bejelenti, hogy a 
tagok sorából való kilépésüket szabályszerüleg 
bejentették az alábbi évdijas tagok: Matya-
sovszky István Oluszkievicz Mihály, dr. Dobó 
Menyhért, Fleischer János, Mayerfy György, 
Kohn László és Társa, Kenessey Pongrácz és a 
Gazdák Tejcsarnoka Pécs. Miután e tagok hátra-
lékban tagdíjjal nincsenek, ennélfogva kienge-
dendők. 

Uj tagok. 
Titkár előterjeszti azon tagok névsorát, kik 

a nyár folyamán felvételüket kérték s akiket a 
Tanács felvételre ajánl a választmánynak. Ezek 
a következők: 

Balázs Sándor gtiszt, Burger Ármin nagy-
bérlő, Burger István nagybérlő, Molnár Endre 
épitész, Nagyvárad-velenczei földmivelők olvasó-
köre, Burkart Ignácz urad. tiszt, Fleischer 
Béla gazdász, Czukor Vilmos fbirtokos, Horn-
sitzky Henrik agrogeológus, Madarassy Gábor 
min. tanácsos, ifj. Mahler György fbirtokos, 
Bokros Ignácz számtartó, Máthé László nbérlő, 
Bakonyi Mór urad. int., Wetzel Lajos urad. 
int., Tuba Andor ispán, Hirschler Soma intéző, 
Krisztinkovich Ede min. oszt. tan., Simonyi 
Lajos gtiszt, Mayer József oki. gazda, Fischer 
Károly gazdatiszt, Érdi uradalom tisztartósága, 
Bondy Adolf gtiszt, Rihmer Hugó ispán, Fodor 
Gyula intéző, Klein és Meisels bérlők, Walkó 
István hivatalnok, Berger Béla oki. gazda. 
Horváth Bálint kormányzó, Scháffer Frigyes 
tiszttartó, Hirsch Jenő gtiszt, Fischer Jakab 
fbirtokos, Bezérédy Iván gazda, Szakraida 
Ferencz fbirtokos, dr. Stankay Aba fbirtokos, 
Lehotzky János fbirtokos, Blau Károly bérlő, 
Blau Béla bérlő, Hamburger Ernő gazda, 
Berzsenyi György, Rosenbaum Miksa gazda, 
Domer Lajos fbirtokos, Sohár Árpád gtiszt, 
Mayer Lajos nbérlő, Szodfridt Endre főszolga-

bíró, Zichy Rafael gróf gazdász, Pisny István-
állami tisztviselő. 

Az igazgató-választmány a felsorolt tagok 
kilépését tudomásul veszi s az újonnan belépő-
ket a tagok sorába felvenni határozza. 

A taglétszám november 20-án volt 267 
alapító, 3186 évdijas, 23 tiszteletbeli, összesen 
3576 tag. 

Titkár bejelenti, hogy Siklóssy József dr. 
elhunyt atyja Siklóssy Gyula alapítványának 
átruházását kéri. Miután az átruházás kérése 
alapszabályszerüleg történt, annak semmi aka-
dálya fenn nem forog, a Tanács javaslatba 
hozza az alapitvány átruházását. Az igazgató-
választmány az alapitvány átruházásához hoz-
zájárul, egyúttal ugyancsak a Tanács javaslatára 
Jeney Ernőt, aki szerzetes lett és ez okból 
tagok sorából való törlését kérte, a tagok sorá-
ból törli. 

A közgyűlés idejének és tárgysorozatának 
megállapítása. 

Titkár bemutatja a közgyűlés tárgysoro-
zatát (A tárgysorozatot lapunk első oldalán 
közöljük). Az igazgató-választmány a közgyűlés 
tárgysorozatát elfogadja s a közgyűlés napját 
f . évi deczember hó 15-én délelőtt 11 órára 
tűzte ki. 

Az egyesületi Évkönyv. 
Jeszenszky Pál titkár : bemutatja az egye-

sületi Évkönyvet, mely az egyesület mult évi 
működését foglalj a magában, s amely az összes 
választmányi tagoknak betekintés és hozzászó-
lás végett beküldetett. Az igazgató-választmány 
az egyesület mult évi működését magában fog-
laló Évkönyv szövegét jóváhagyja és annak ki-
nyomatását elrendeli. 

Az OMGE. képviselete a Mezőgazdák Szövet-
kezete igazgatóságában. 

Jeszenszky Pál titkár előterjeszti, hogy 
az egyesület a Mezőgazdák Szövetkezete igaz-
gatóságában eddig Bujanovics Sándor alelnök 
és Rubinek Gyula ügyvezető titkárral volt 
képviselve. Miután a 3 éves ciklus lejárt 
a szövetkezet és az egyesület között fennálló 
megállapodás értelmében a két testület elnökei-
nek együttes megállapodása folytán a folyó 
évtől kezdve az igazgatóságban Bujanovics 
Sándor alelnök és Forster Géza igazgató fog-
nak helyet foglalni. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

A számvizsgáló-bizottság jelentése. 
Forster Géza igazgató jelenti, hogy a 

számvizsgáló bizottság november 13-án ülést 
tartott s átvizsgálta a tenyószállatvásár és dij-
ugratási számlákat, azokat rendben találta; 
átvizsgálta továbbá a 3/é évi mérleget, melyet 
szintén rendben talált, a könyveket pontosan 
vezettetteknek konstatálta. S miután a Tanács 
kérdést intézett a számvizsgáló-bizottsághoz az 
irányban, hogy Rittinger Béla egy évi próba-
időre ideiglenesen alkalmazott könyvelőt vég-
legesithetőnek és megfelelőnek tartja-e, ehhez 
képest a számvizsgáló-bizottság jelenti, hogy a 
könyveket és számvezetést teljesen rendben 
találta és a könyvelőt ezen' állás betöltésére 
alkalmas egyénnek nyilvánítja. 

Igazgató azzal a javaslattal járul tehát a 
választmány elé, hogy Rittinger Béla könyvelő 
állásában véglegesittessék s évi javadalmazása 
2400 koronában állapíttassák meg. 

A számvizsgáló-bizottságnak be lettek 
mutatva az egyesület által felvett bankkölcsönre 
vonatkozó számlák és az István-telek eladásá-
ból kikerült összeg mikénti elszámolása is. A 
számvizsgáló-bizottság az elszámolásokat és a 
felállított kulcsot helyesnek találta s ezt tudo-
másul vétel végett bejelenti az igazgató-választ-
mánynak. 

Az igazgató-választmány a számvizsgáló-
bizottság jelentését helyeslőleg veszi tudomásul 
és Rittinger Béla könyvelőt 2400 korona évi 
javadalmazással állásában véglegesiti. 

Forster Géza igazgató: bejelenti, hogy a 
néhai laiczenbacher Pál által az egyesületnek 
végrendeletileg hagyományozott 10,000 koronát 
az örökösök kifizették az egyesületnek; az örö-
kösödés utáni illeték azonban, amely 1000 ko-
ronát tesz ki, még ki nem fizettetett. Kéri a 
választmányt, hozna határozatot az irányban, 
hogy a hagyatékból ezen 1000 koronányi ille-
ték levonassék s a fenmaradó összeg az egye-
sület szabad rendelkezési vagyonához csatol-
tassék. 

Dr. Darányi Gyula azt tartja, hogy mi-
után nagyobb a hagyaték, vonassék le abból 
az illeték s a fenmaradó 9000 korona néhai 
Luczenbacher Pál néven alapitványképen kezel-
tessék s kamatai pedig az egyesület szabad 
rendelkezésére álljanak. 

Mérey Lajos abban a véleményben van, 
hogy az alapitvány az egyesület vagyonához 
csatoltassék, miután a hagyományozó az elé 
korlátokat nem szabott. 

Galgóczy Károly: dr. Darányi véleményét 
helyesli, mert az alapitónak emléke fenmarad 
ez ösztönt ad más tagoknak is hasonló alapit-
vány tételére. Szóló még az alapitvány téte-
lére az alapítványi összeget sem csonkítaná meg 
az illeték levonásával s az egyesület egyéb 
vagyonából fedezné az illetéket. 

Kodolányi Antal: közvetítő indítványt tesz, 
mindaddig, mig az alapitvány időközi kamatai-
ból ki nem kerül az illeték összege, addig a 
kamatokat nem fordítaná egyéb czélra, hogy 
ekként ne. csonkittassék meg az alapitvány. 

Az igazgató-választmány elhatározza, hogy 
az alapitvány mint „Luczenbacher Pál alapít-
ványa" kezeltessék s Kodolányi Antal indít-
ványa értelmében az alapitvány után járó ille-
ték az alapitvány kamataiból fedeztessék. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: az egyesület 
alapszabályai értelmében az egyesület tiszt-
viselői hatáskörükhöz tartozó müködésőkön kivül 
más működést nem vállathatnak s ha vállalnak, 
azt tartoznak a választmánynak bejelenteni. Rubi-
nek Gyula ügyvezető-titkár belejelentette, hogy a 
legutóbbi választások alkalmával országos képvi-
selővé választatván, proponálom, méltózassék ezt 
tudomásul venni s egyúttal elhatározni, hogy ne-
vezett az egyesülétnél viselt állását továbbra 
is megtarthassa s tekintettel arra, hogy ő mint 
ügyvezető-titkár a közgazdasági szakosztály, 
valamint a Szövetség ügyeinek vezetésével és 
a pozsonyi kiállítás egész rendezésével is meg-
bízva van, mostani ügykörét megtartva, jövőben 
csak a legfőbb kérdések elintézésével bizassék 
meg, a többi agendáinak elvégzésére pedig, ha 
a szükség ugy kívánja, esetleg egy újonnan 
alkalmazandó segédtitkárra bizassék, kinek al-
kalmaztatására szíveskedjék a választmány az 
elnökségnek felhatalmazást adni. 

Az igazgató-választmány az elnök előter-
jesztését helyesléssel fogadja. 

Kilépő és meghalt választmányi tagok helyé-
nek betöltése. 

Jeszenszky Pál titkár előterjeszti, hogy az 
igazgató-választmányi tagok sorából cziklusuk le-
jártával a f. évben kilépnek: dr. Darányi Ignácz, 
Galgóczy Károly, Kállay András, Libits Adolf, 
Lipthay István, Lossonczy Mihály, Lukáts Antal, 
Szegedy György, Szentiványi Zoltán, Teleki 
Arvéd gróf, Wittmann János és gróf Zichy 
Aladár. Elhunytak Egan Ede és Steiger Gyula, 
kiknek helye szintén betöltendő. 

Szüksége merül fel annak, hogy az igaz-
gató-választmány ismét 15 taggal kiegészíttessék, 
ennélfogva a Tanács javaslatba hozza az igaz-
gató-választmánynak, hogy a küépő és elhunyt 
tagok helyére dr. Darányi Ignácz, Galgóczy 
Károly, Kállay András, Libits Adolf, Lipthay 
István, Lossonczy Mihály, Lukács Antal, Szegedy 
György, Szentiványi Zoltán, gróf Teleki Arvéd, 
Wittmann János, gróf Zichy Aladár, Kazy József, 
Bornemissza Lajos és Rubfnek Gyula ügyve-
zető-titkár jelöltessenek megválasztás végett a 
közgyűlésnek. 
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Az igazgató-választmány a Tanács javas-
latához hozzájárul s a felsorolt tagokat igaz-
gató-választmányi tagokul jelöli. 

A számvizsgáló-bizottsági tagok mandátuma 
az alapszabályok szerint egy évre terjed s a 
közgyűlésnek az igazgató-válaszmány javas-
latba hozza, hogy számvizsgáló-bizottsági tagokul 
Beusz Henrik, Bolla Mihály, Grassl Hugó, 
Sqevera Károly és Küszler Henrik választassa-
nak meg. 

A folyó évi szövetségi nagygyűlésre az 
igazgató-választmány az egyesület kiküldöttjei 
gyanánt az alábbi 30 tagot választja meg: 

Bernát István, Baross Károly, Cserháti 
Sándor, dr. Csillag Gyula, dr. Darányi Gyula, 
Forster Géza, Gaál Jenő, Galgóczy Károly, dr. 
Hagara Viktor, dr. Hutyra Ferencz, Ivánka 
Oszkár, Jeszenszky Pál, gróf Károlyi Sándor, 
Kodolányi Antal, Kvassay Jenő, Libits Adolf, 
Makfalvay Géza, Melczer Gyula, Rakovszky 
István, Reusz Henrik, Rubinek Gyula, Scitovszky 
János, gróf Szapáry Gyula, Szentiványi Zoltán, 
gróf Széchényi Imre, Szilassy Zoltán, Wittmann 
János, Bolla Mihály, Koppély Géza, dr. Wekerle 
Sándor. 

Az egyesületi székház épitése. 
Forster Géza igazgató jelentést tesz az 

egyesületi székház építésének előhaladásáról. 
Az u j székház tető alatt van s a felszerelési 
munkálatok előhaladtak, az asztalosmunka nagy 
része be van fejezve s még csak a díszítés 
festés és bejárat elkészítése s a felszerelésnek 
majdani ellátása van hátra. Ez utóbbira nézve 
még javaslat nem terjeszthető elő. 

A régi épületből szintén tetemes rész át-
alakíttatott, a legveszélyesebb rész a főlépcső-
ház befalazva lett s oda megfelelő mellékhelyi-
ségek készíttettek. A hátsó részben ahol 6 
lakás volt tervezve, 5 lakás már készen van 
a 6-ik lakás helyét még az egyesületi könyvtár 
foglalja el. A nagyterem kibontatván, helyét 
egy magas udvar foglalja el s az épület többi 
része is, hogy ha az átköltözés megtörténik, 
átalakítás alá fognak vétetni. Mindezek meg-
történte előtt azonban a Tanács az eddigi 
költségvetéseket óhajtja betekintem. E tekin-
tetben az építész felkéretett, hogy deczember 
hő végére pontos összeállítását adja az eddigi 
építkezés költségeinek. 

Bejelenti egyúttal, hogy a bank eddig már 
100,000 koronát folyósított, 200,000 koronát 
pedig deczember hó 15-ikén fog folyóvá tenni 
s azt, amennyiben szüksége nem merül fel, az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnél fogjuk 
elhelyezni. Hasonlókép ott van gyümölcsözőleg 
élhélyezve az István-telek vételárából befolyt 
összeg is. A felveendő uj bankkölcsön fel-
vételére nézve a székház átépítése s a lak-
hatási engedély kiadása után fognak a szüksé-
ges lépések megtétetni. 

Gróf D^ssewffy Aurél elnök: megnyug-
vással fogadja Igazgató jelentését, azonban 
feltétlen szüksége mutatkozik annak, hogy a 
választmány még ez év végéig tájékozást nyer-
jen arra nézve, hogy mibe került az uj épület 
épitése s mennyibe kerül a régi épület átala-
kítása, mert eddig az építkezés pénzügyi részét 
csak előirányzatilag ismerjük, ami kellő tám-
pontot nem nyújt, holott a lift és egyéb dolgok 
elkészíttetése attól tétetett függővé, hogyha az 
építésre előirányzott összeg keretében az esz-
közölhető. 

Forster Géza igazgató előadja, hogy az 
építész kijelentette, hogy teljes erővel oda fog 
törekedni, hogy az előirányzott összeg elegendő 
legyen. 

Bujanovics Sándor: Az építő-bizottság 
ezt a kérdést tárgyalván, az építész kijelentette 
a bizottságnak, bogy megközelíthető számítást 
előterjeszthet arra nézve, hogy mennyibe kerül 
az épités, azonban az épités folyamata alatt a 
teljes végleszámoláSig számszerű adatokkal 
nem szolgálhat, tehát amit benyújtani fog az 
csak megközelítő tájékoztatás lesz. Az épités 
folyamán felmerült kívánságok, ugy mint a lift 

készítése stb. attól tétettek függővé, hogy az 
építésre előirányzott összeg keretében azok 
eszközöltethetők. Az építő-bizottság deczember 
hó 20-ig kérte az építésztől a pontos adatokat, 
azonban az építész csak megközelítő tájékozta-
tást helyezett kilátásba. 

Scitovszky János, Forster Géza, gr. Károlyi 
Sándor és Zselénski Róbert gróf hozzászólása 
után az igazgató-választmány Zselénski Róbert 
gróf indítványának elfogadásával utasítja az 
építő-bizottságot, hogy mindaddig, mig az egyes 
munkálatok pontosan elszámolva nincsenek, az 
esedékes járandóságokat a vállalkozóknak ne 
utalványozza. 

Földmivesiskolai alapítványok. 
Az igazgató-választmány a tanács javas-

latára a herczeg Batthyány-féle alapítvány 120 
forintos kamatait Barabits Antal pápai Il-od 
éves földmives-iskolai tanulónak, a „Nagyatádi 
Gazdakör" ugyancsak 120 forintos alapítványi 
kamatait Gulyás János szent-imrei földmives-
iskolai Il-od éves tanulónak s a Bakó-féle 120 
forintos alapítvány kamatait Horváth Árpád a 
komáromi földmives-iskola első éves tanulójá-
nak ítélte oda. 

Az István-telek átadása. 

Forster Géza igazgató bejelenti a választ-
mánynak, hogy az „István-telek" az államvas-
utaknak átadatott, azon az áron, amint a köz-
gyűlés azt megállapította s az istvántelki épü-
letek is leltári értékükben adattak át. 

Az „Istvántelek" vételára az „Országos 
Központi Hitelszövetkezet a-nél gyümölcsözőleg 
van elhelyezve s az elkönyvelés folytán fenn-
maradó összegre nézve később tesz a tanács 
javaslatot. 

Tudomásul szolgál. 

Ügyészi jelentés az egyesület peres és peren-
kivüli ügyeiről. 

Dr. Darányi Gyula egyesületi ügyész elő-
terjeszti szokásos évi jelentését az egyesület 
peres és perenkivüli ügyeiről. Az ügyész a 
folyó évben is a tagdíjjal hátralékos tagok 
e len az igazgatóság utasítására folyamatba 
tette a peres eljárást s javaslatba hozza a 
választmánynak, hogy 56 tag 6100 korona 
hátralékkal az egyesületi tagok sorából töröltes-
sék, mint akik tagdíjhátralékban vannak, de a 
hátralék peres uton be nem volt hajtható. 

ügyszintén javaslatba hozza a választ-
mánynak, hogy három alapítvány behajthatat-
lanság czimén töröltessék 1241 kor. összeggel 
470 korona 30 fillér alapítványi kamattal. 

Az egyesületre a tenyészállatvásárok tar-
tása után vásártartási jog czimén az illeték-
kiszabási hivatal által 315 korona illeték vette-
tett ki. Ezen kivetés ellen az ügyész a székes-
főváros pénzügyigazgatóságához felebbezéssel 
élvén s ennek sérelmes végzése ellen pedig a 
közigazgatási biróságnál élt jogorvoslattal, mely 
azonban még elintézve nincsen. 

A 12 év óta húzódó Szelényi-féle hagya-
téki ügyben az állítólagos örökösök által a 
végrendelet érvényesítése iránt folyamatba 
tett perekben a mult évben elrendelt pótlóla-
gos tanúkihallgatások'befejeztetvén, jelenti az 
ügyész, hogy az első bírósági ítélet remélhető-
leg mihamarább meg fog hozatni. 

A Simunyák-íéle hagyatéki ügyben a ha-
gyományosok szokásos évi közgyűlése ez évben 
is megtartatott, s az egyesület a f. évben 800 
korona helyett 560 koronát kapott. 

Jelenti az ügyész, hogy a néhai PoUáky-
féle 800 korona hagyomány ügyében az örö-
kösödési bíróság még végleg nem döntött s igy 
a hagyaték sem az örökösöknek sem a hagyo-
mányosoknak még átadva nincsen. Egyesüle-
tünknek e perben külön nem védekezik, hanem 
a perrendtartás szabályai értelmében a legelő-
nyösebben védekezett alpereshez csatlakozik. 

Végül jelenti az ügyész, hogy a polgári 
törvénykönyv tervezetének személyjogi részére 
vonatkozó észrevételek megtételére az egyesü-

leti ügyész a kodifikáczionális bizottság által 
megbízatott; ebből folyólag jelenti ügyész a 
választmánynak, hogy a törvénytervezet azon 
része, mely az egyesület és az alapítványokra 
vonatkozó törvényes határozatokat magában-
foglalja, oly sérelmes és zavaros intézkedése1 

ket tartalmaz, melyeknek törvénybe iktatása 
ellen annak idejében az „OMGE." ugy a saját, 
valamint a többi gazdasági egylet érdekében is 
a leghatározottabban állást foglal. 

Mérey Lajos : kéri, hogy a Polláky-féle 
hagyatéki ügy perenkivüli lebonyolítására nézve 
közbejárásra keressék fel a Nyitravármegyei 
gazdasági egylet. 

A polgári törvénykönyvnek az egyesületek 
és alapítványokra vonatkozó sérelmes intézke-
déseire nézve proponálja szóló, hogy az ügyész-
nek e tekintetben kidolgozandó véleménye 
közöltessék a vidéki gazd. egyesületekkel, hogy 
azok is hasonló értelemben járjanak el. 

A Luczenbacher-Jéle hagyományra nézve, 
mely után lOJ/o-os illeték rovatott ki az egye-
sületre, figyelmébe ajánlja ügyésznek, hogy 
tegyen kísérletet arra nézve, hogy az illetékes 
pénzügyi hatóságok e hagyatékot ne mint hagyo-
mányt, hanem mint jótékonyczélu hagyományt 
minősítsék. Ha e tekintetben elvi határozatot 
lehetne kieszközölni, az igen előnyös volna az 
egyesületekre nézve. 

Az igazgató-választmány ügyész jelenté-
sét tudomásul veszi s a . törlésre vonatkozó ja-
vaslataihoz hozzájárul, azonban felülvizsgálat 
végett a tanácshoz átteszi, a többiben Mérey 
Lajosnak indítványa értelmében határoz. 

Scitovszky János indítványára az igazgató-
válásztmány Darányi Gyula ügyésznek az egye-
sület peres és perenkivüli ügyeiben kifejtett 
fáradozásaiért köszönetet szavaz. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Á földmivelésügyi minisztérium 
előirányzata. 

A földmivelésügyi minisztérium 1902. évi 
előirányzata, szemben a folyó évi költségvetés-
sel, esszesen 2.286,077 korona költségnövek-
vést mutat, amely többlet az egyes számadási 
ágazatok között a következőkép oszlik meg: 

1. Az állami erdők szükséglete 1.113,688 
K-val nagyobb, amely többlet legnagyobb rész-
ben hegyvidékeken fekvő magánerdők és kopá-
rosodó területek megvásárlására fog fordíttatni, 
hogy ezáltal ezen erdőterületek fentartása és 
okszerű fejlesztése biztositható s másrészt a 
további kopárosodások meggátolhatok legyenek, 

Ezzel a vásárlással szemben s a felmerülő 
kiadás ellensúlyozásával hasonló értékű s oly 
állami erdők kerülnek 1902. évben eladásra, 
amelyeknek talaja a mezőgazdasági mivelésre 
kiválóan alkalmas s amelyek oly helyeken fek-
szenek, a hol gazdasági és szoczialis szempon-
tok a parczellánkénti eladást indokolttá teszik. 
Ezzel meg fog történni az első lépés arra a 
rendkívül fontos közgazdasági mozgalomra nézve, 
amely a kötött forgalmú s mezőgazdasági mi-
velésre alkalmas, alföldi birtokoknak parczellá-
zás útján történő értékesítését s az ekként fel-
szabaduló tőkének hegyvidéki erdőbirtokokban 
való elhelyezését czélozza. 

Az állam, amidőn ezen kérdés gyakorlati 
megoldását kezdeményezi, egyrészt példát nyújt 
a nagybirtokosoknak arra nézve, hogy a birtok-
áthelyezéssel kapcsolatosan, kellő körültekintés 
mellett, az eddigi jövegelmezőség a jövőre is 
biztositható s másrészt nemcsak kielégíti az 
Alföldön mindinkább mutatkozó földéhséget s 
ezáltal a legbiztosabb gátat veti a szocziálizmus 
téves tanai elterjedésének, hanem egyszersmind 
meggátolja, hogy a hegyvidéki erdőterületek és 
havasok külföldiek kezére kerüljenek. 

2. Az állami kezelésbe vett községi és 
némely más erdők és kopár területek, valamint 
az állami segély kopár területek befásitására 
czim 79,310 K.. illetőleg 50,000 K. többlete u j 
csemetekertek létesítésére fog felhasználtatni, 
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miután a kopárok befásitása körül megindult 
nagyobb arányú mozgalom az állam részéről 
díjtalanul szétosztandó csemeték számának 
emelését megköveteli. 

3. A ménesbirtok-gazdaságok és az állami 
lótenyészintézeteknél nincs ugyan kölcségemelke-
dés, sőt a kiadások az ügy sérelme nélkül némi-
leg csökkentettek is, de ezen ágazatok körében 
lényeges anyagi álldozatokkal folytattatik a cse-
léd lakásoknak az egészségügy és közerkölcsi-
ség követelményeinek megfelelő átalakítása és 
újjáépítése. Ezen felül még a birtokoknak jó 
ivóvízzel való ellátása érdekében ártézi kutak 
nagyobb számban létesíttetnek. 

4. Az állategészségügyi igazgatás költségei 
az eddigi keretekben mozognak, miután az ál-
latorvosi közszolgálat államosításáról szóló 1900. 
évi XVII. t.-cz. csak folyó évi január hó 1-én 
lépett életbe, s igy az uj rendezési költségeit 
illetőleg tapasztalati adatok rendelkezésre még 
nem állanak. 

•A kérdéses törvényczikk, amely immár 
végre van hajtva, áldásos hatását az állat és 
állati terménykivitel folytonos emelkedésével a 
gazdaközönségre nézve, a jelenlegi nyomott 
gabonaárak mellett mindjobban érezteti s az 
eddig szerzett tapasztalatok szerint annak pénz-
ügyi kerete is betartható lesz, vagyis ebből ki-

• folyólag az államkincstárra ujabb' megterhelés 
nem fog származni. 

5. A gazdasági tanintézetek és mezőgazda-
sági ismeretek terjesztése rendes kiadásánál a 
többlet kerekszámban 100.000 korona, ami az 
előző években létesített szakoktatási intézmé-
nyek fejlesztésével kapcsolatos költségek fede-
zésére szükséges. A népies téli tanfolyamok, 
gazdasági előadások és háziipari tanfolyamok 
a jövőben is az eddigi mértéknek megfelelően 
tartatnak meg, amelyek segélyével a gazdasági 
ismeretek, évenként mintegy 500,000 hallgató 
körében terjesztetnek. 

Ugyanezen czim rendkívüli kiadásai között 
a debreczeni gazdasági tanintézet u j telepére, 
a Pallag-pusztán, vezető vasút költségeihez 
való hozzájárulás fejében 50,000 K. vétetett 
fel, a vasúti összeköttetésre azért van feltét-
lenül szükség, hogy a tanintézet telepe, amelyen 
a termesztési és trágyázási és takarmányozási 
kísérletek nagy arányban folytattatnak, amely 
dohánytermesztési kísérleti állomással már is 
bir s amelyen ujabb kisérieti állomások fel-
állítása is tervbe vétetett, az érdeklődő gazda-
közönség által minél könnyebben megközelít-
hető legyen s az ott szerzett tapasztalatok a 
szemléltető oktatás révén minél szélesebb réteg-
ben terjedjenek el. 

Az intézetnek immár megnyitott uj helyi-
ségei a vasúttól mintegy 5—6 kim. távolságra 
vannak s igy a közúti közlekedés az egyedüli, 
amely a gyakori és olcsó közlekedést lehe-
tővé teszi. 

6. Az állattenyésztés, havasi és tejgazda-
ság czime alatt lényegesebb költségemelkedés 
nincs ugyan, de figyelmet kívánnak a minisz-
ternek azok az intézkedései, amelyekkel az 
állami közvetítés mellett községeknél és erkölcsi 
testületeknél elhelyezettt tenyészszarvasmarhá-
kat elhullás ellen biztosítja, ami nemcsak az 
állatbiztosítási eszméjének elterjedését és álta-
lánosítását mozdítja elő, hanem egyszersmind 
a közvagyon egy jelentékeny részének teljes 
megsemmisülését is megákadályozza. 

Ugyanitt gondoskodott a miniszter a te-
nyészállat-fölöslegnek a külföldi piaczokon való 
értékesítésének kezdeményezésével, valamint 
a baromfitenyésztési termékek kivitelének elő-
mozdításával kapcsolatos költségek fedezéséről. 

Tenyészállatokban immár feleslegünk van, 
amely ha külföldön el nem helyezhető, az or-
szág határain belül csakis tetemes veszteséggel 
mint hizó- vagy igásállat értékesíthető ; mig a 
baromfi- és baromfitermékkivitel évenként oly 
tetemes összeggel járul kereskedelmi mérlegünk 
kedvező alakulásához, hogy mindkét intézkedés 
a gazdaközönség részéről csak a legnagyobb 
elismeréssel találkozhatik. 

Uj tételt képez a „székelyföldi fóldmivelő 
nép gazdasági felsegélyezésének czéljaira" elő-
irányzott 38,000 korona, amelynek valamint a 
„Székelyföldön létesítendő'szövetkezetek támo-
gatására" a mező- és közgazdaság külömböző 
ágai czime alatt felvett 70.000 korona hitel-
összegnek segélyével az erdélyi részekre s 
nevezetesen a székelyek által lakott vidékekre 
is ki fog terjesztetni az az állami tevékenység, 
amely az ország északkeleti részén fekvő me-
gyékben már egynéhány éve folytattatik s 
amely teljesen hasonló viszonyok között a nép 
anyagi jólétének emelése, önbizalmának vissza-
nyerése és a kivándorlástól való visszatartása 
körül, hatályosnak s igy másutt is követendő-
nek bizonyult. 

7. A vízszabályozási munkálatok hitele, 
amelynek keretét különben is az 1895. évi 
XLVIII. 't.-cz. előzetesen már megállapította, 
lényegesebb eltérést nem mutathat fel, uj tételt 
képez a jégrobbantások költségeire előirány-
zott 20,000 K., amely hitelrészlet a f. év telén 
végzett kísérletek alapján vétetett fel, amely 
kísérletek beigazolták, hogy jégtorlódások meg-
előzése szempontjából, árvízvédelmi szempont-
tokból, a jégrobbantások fontos jelentőség-
gel bírnak. 

Társulati öntöző-csatornák segélyezésére, 
az 1900 évi XXX. t.-cz. alapján, az 1902. évre 
irányoztatik először elő az évi 300,000 K. hitel, 
amelynek segélyével a mezőgazdasági szem-
pontokból rendkívül nagy horderővei biró öntöző-
csatornák rendszeres hálózata lesz kiépíthető. 

8. A szölőszet és borászat érdekében fel-
merülő költségekre kerekszámban 300,000 K-val 
több irányoztatott elő; ebből a többletből a 
rexides kiadásokra 132,168 K.. mig az átmeneti 
kiadásokra 200,400 K. esik. A rendes kiadások 
keretében, a borértékesítés szempontjából ki-
váló fontosságú s két irányban nyilvánuló in-
tézkedéseket tervez, illetőleg létesít a minisz-
ter, amidőn gondoskodik egyrészt gyakorlatilag 
rendszeresen képzett pinczemesterek nevelésé-
ről s másrészt a pinczeszövetkezetek létesítésé-
nek s egy országos központtal való szerves 
összefüggésének költségeire az eddigi hitelt 
annak négyszeresére emelte. 

Köztudomásu dolog, hogy szőlőmivelésünk 
örvendetes s külföldön is elismert emelkedésé-
vel szemben, pinczegazdaságunk nemcsak nem 
haladott, hanem inkább hanyatlott, ami azt 
eredményezi, hogy különösen a kis szőlős-
gazdák különben kiváló termése a helytelen vagy 
legalább is nem okszerű pinczekezelés követ-
keztében értékének egy részét elveszti. Ezen 
közismeretü bajon kívánt a miniszter gyökeresen 
segíteni, amidőn egyrészt Budafokon rendszeres 
pinczemesteri tanfolyamot szervezett s annak 
kiadásaira 37,000 K. megszavazását kéri s más-
részt vidéki pinczeszövetkezetek s egy nagy-
arányú központi . pinczeszövetkezet létesítésé-
nek előmozdítására, 122,000 K-t vett fel költ-
ségvetésébe. 

A központi szövetkezet létesítése, az 
eddigi tárgyalások szerint, 1902. évre biztosí-
tottnak tekintendő, ez a szövetkezet kellő számú 
vidéki szervezetekkel ellátva, lesz elsősorban 
hivatva a magyar bor iránt a külföldön, sajnos 
joggal táplált előítéleteket eloszlatni s boraink 
részére a már élvezett külföldi piaczot vissza-
hódítani. 

Az átmeneti kiadásoknál a szükséglet két 
okból volt emelendő, ugyanis egyrészt a szén-
kénegezéssel fentartott nagyterületű és nagy-
értékü szőlők kellő időben történő megmun-
kálása érdekében 168,000 K. költséggel, 6000 
darab uj szénkéneghordó fog beszereztetni, 
amelynek segélyével a gazdák szénkénegszük-
séglete gyorsan és kellő időben lesz kielégít-
hető. Ugyanitt emelendő volt a központi szőlé-
szeti kisérieti állomás hitele és figyelemmel az 
állomás teendőinek állandó növekedésére s arra 
a körülményre, hogy ez az állomás, amelynek 
építkezései már megkezdettek s az 1902. évi 
előirányzatba felvett utolsó 200,000 koronás 
befektetési költségrészlettel be is fejeztetnek, a 

legközelebbi jövőben végleges helyiségeit fogja 
elfoglalni. 

9. A telepítési ügyágazát hitele 200,000 
koronával nagyobb, ebből az összegből 160,000 
korona a telepközségeknek középületekkel, neve-
zetesen iskolák és kisdedóvodákkal való el-
látására szolgál, miután az eddig eme czélra 
rendelkezésre állott hitel a telepek kulturális 
igényeinek gyors kielégítésére elégtelennek bizo-
nyult, még 40,000 K. mint uj tétel „gazdasági 
cseléd- és munkáslakások normál terveinek el-
készítésére" vétetett fel. Ezzel az utóbbi hitel-
részlettel lehetővé válik, hogy mindazok a bir-
tokosok, akik cselédlakásaikat az egészségügy 
és erkölcsi szempontoknak megfelelően átalakí-
tani vagy újjáépíttetni kívánjak, a megfelelő 
tervet és költségvetést, valamint a végrehajtás-
hoz szükséges műszaki felügyeletet az állam-
kincstár terhére, díjmentesen kapják meg. 

Ismeretes, hogy a gazdasági cselédek és 
munkások elhelyezése, általánosságban sok 
kívánni valót mutat s miután a miniszternek 
ezzel az intézkedésével a birtokosok nemésak 
a költségek egy eléggé lényeges részétől men-
tesítetnek, hanem egyszersmind teljesen ki-
fogástalan s olcsó épületekhez is juthatnak, 
remélhető, hogy ezzel a szocziális szempont-
ból is rendezendő kérdés helyes megoldást fog 
nyerni. 

10. A mező- és közgazdaság különböző ágai 
czim alatt a költségnövekedés kerekszámban 
véve 130,000 korona, ebből egészen uj tétel a 
vetőmagtermesztés előmozdítására és vetőmag 
terjesztésére előirányzott 25,000 K., amelynek 
segélyével a vetőmagnemesités felkarolható, a 
bővebben termő növényváltozatok megállapít-
hatók s a nemesitett vetőmagért eddig külföldre 
vándorolt lényeges összegek megtakaríthatók 
lesznek. A kender-és lentermesztés országos fej-
lesztésére szolgáló hitel, ugy mint eddig is 50%-kal 
emeltetett, hogy egyrészt ezen termesztési ágak 
körül már eddig is mutatkozó fejlődés fentart-
ható s másrészt ezen főleg a kisbirtokosoknak 
nagy hasznot nyújtó növények minél szélesebb 
körben terjeszthetők legyenek. 

További uj tétel a „feles birtokok statisz-
tikája" költségeire felvett 15,000 K. amelynek 
segélyével, a feles földekre és általában a ter-
més egy részeért bérbeadott földekre vonat-
kozó s az 1901 évi népszámlálásból egybegyűlt 
gazdag adatok feldolgozhatók s a feldolgozott 
anyag segélyével a feles gazdálkodás körül 
észlelhető visszaélések orvosolhatók lesznek. 

11. A kertészet és gyümölcsészel, a kisérieti 
ügy, végül a meteorológiai szolgálat kezelésé-
nél mutatkozó kisebb-nagyobb többletek, ezen 
ágazatok természetszerű fejlődésével kapcsola-
tos kiadásokra szükségesek, miután uj intézmé-
nyek létesítését, az állami háztartással szemben 
az 1902. évben mutatkozó kivételes és sokirányú 
szükségletre való tekintettel, a miniszter a költ-
ségvetést kisérő indokolás szerint, a jövő évekre 
halasztotta el. 

12. A gazdasági munkásügyek költség-
vetése számbelileg változatlan ugyan, de az 
1901. évben életbe léptetett három uj munkás-
ügyi törvény végrehajtásánál kapcsolatos költ-
ségekről gondoskodás történt. A munkáspénz-
tár J901. évi január hó 1-én életbe lépett, 
annak szervezete kifogástalanul működik, tag-
jainak száma állandóan szaporodik s miután a 
káresetek a legnagyobb gyorsasággal és méltá-
nyossággal tárgyaltatnak az intézmény nép-
szerűsége mindjobban terjed. 

13. A selyemtenyésztés terjesztése czim 
alatt a többlet 500.000 korona, ami egyrészt a 
gubótermelés állandó növekedésében tálálja ma-
gyarázatát s másrészt a szederfatenyésztés 
fokozására szükséges. 

A selyemtenyésztésnek alapfeltétele az, 
hogy a tenyésztő részére, kellő mennyiségű 
szederfalomb az egész tenyésztési időszak 
alatt rendelkezésre álljon, s hogy a szederfa-
lomb könnyen megszerezhető legyen, nálunk, 
ahol a selyemtenyésztés, daczára az elért való-
ban bámulatos eredményeknek, még mindig a 
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kezdet nehézségeivel küzd, s ahol a tenyész-
tést épp a legszegényebb néposztályok karolták 
fel, legalább egyelőre feltétlenül szükséges, hogy 
a szederfalombot a tenyésztő ingyen kapja meg, 
e végből a selyemtenyésztési miniszteri meg-
hatalmazott figyelmét első sorban a közutaknak 
szederfával való befásitására s a befásitásoknak 
fentar tására fordítja. 

A szederfa-tenyésztés érdekében ennél-
fogva faiskolai felügyelő intézmény szervezése 
mellett, mindazon vidékekre, ahol a selyem-
tenyésztés sikerrel űzhető, a közutakat ezzel a 
fanemmel kívánja befásitani. 

Az előirányzat szerint 1902. évben is egy 
u j selyemgombolyitó gyár fog létesíttetni, ami 
által fonodáink száma ötre emelkedik s hova 
tovább bekövetkezik az az időpont, amidőn 
egész gubótermelésünk az ország határain belül 
fog feldolgoztatni, aminek révén ezer és ezer 
munkáskéz állandó és biztos keresethez jut s 
az a haszon, amely a nyersterménynek fél-
gyártmánynyá történő feldolgozásából származik, 
az országban marad. 

Végül örvendetes jelenség gyanánt kíván-
juk megemlíteni, hogy a földmivelési tárcza 
ügykörében a személyi járandóságok hitele a 
központi igazgatás czim alatt némileg csökkent-
hető volt és említésre méltó emelkedést a többi 
számadási ágnál sem mutat , ami legjobban bi-
zonyítja azt a komoly törekvést, amelylyel a 
miniszter a teendőket, az adminisztráczió egy-
szerűsítésével kapcsolatosan, csökkenteni törek-
szik s ami lehetővé tette, hogy az ügykör l é - , 
nyeges emelkedése daczára a személyzet lé-
nyegesebben nem volt szaporítandó. 

Röviden ezekben ismertettük a földmive-
lésügyi tárcza költségvetésének főbb tételeit. 
Az ügy fontosságának megfelelőleg legközelebb 
alkalmat veszünk magunknak a részletes ismer-
tetésre. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

Apróságok az állattenyésztés 
köréből. 

(A koczák miskárolása. — Óvjuk állatainkat a hidegtől. 
— Kicsiny- vagy nagytestű tehenek tartása haszno-

sabb-e ? — A sötét istálló hátrányai.) 
Általánosan elterjedt szokás az emse-

malaczok, de sőt a vén koczák miskárolása is, 
mielőtt azok hizóba fogatnának. A malaczok 
miskárolása még csak hagyján, bár azok közül 
is egynéhány áldozatul szokott esni a súlyos 
műtétnek. Vénebb koczák kimiskárolása azon-
ban már csakugyan rizikóval járó műtét, amely-
nek a kocza nem egyszer esik áldozatul. A has-
hártya felmetszése mindig igen kényes dolog, 
leginkább azért, mert kellő antiszeptikumok 
alkalmazása nélkül igen könnyen állhat be fer-
tőzés, már pedig a hivatásos miskárolóknak 
rendesen fogalmuk sincs az antiszeptikumokról, 
de sőt többnyire a tisztaságnak sem nagy 
barátai . Ilyen körülmények között kérdés tehát, 
van-e csakugyan előnye a miskárolásnak olyan, 
t . i. amely felérne azon rizikóval, mely a 
miskárolás folytán okvetetlenül beáll. E kérdésre 
határozottan nemmel kell felelnünk. A kanok 
kiherélése helyénvaló dolog, mert a műtét alig 
jár némi veszélylyel, a hizás gyorsabban halad 
s a hus sem iz, sem szaggal nem bir. Miskárolt 
koczáknál azonban a hizás alig észrevehetően 
lesz gyorsabb s az előny távolról sem lesz oly 
nagy, mint aminő nagy akoczkázat. Kissuth német 
állatorvos megfigyelése szerint az általa miská-
rolt koczák között több mint 2 0 % pusztult el 
a műtét következtében, részben belső elvérzés, 
részben fertőzés következtében beállott has-
hártyalob miatt. Ez oly rendkívüli nagy veszte-
ség, melyet a hizás gyorsabb menete semmi-
esetre sem hoz be. Meggondolandó minden-
esetre e körülmény s különösen a kisgazdának, 
kinek csak egy vagy egynéhány koczája van, 

semmiesetre sem ajánlható annak vagy azok 
kimiskároltatása, mert az, esetleges veszteség 
reá nézve igen nagy. 

Háziállatainkat ugyan a természet is védi 
a hidegtől, amennyiben télen dúsabb szőrzettel, 
melegebb bundával látja él őket, mégis azok 
nagyrésze az emberi védelmet, melyet évszáza-
dokra visszamenőleg élvezett, annyira meg-
szokta,; hogy főleg helyhez kötött állapotban, 
ahol a szabad mozgásban akadályoztatik, a telet 
nem bir ja ki. Kötelességünk tehát állatainkat a 
hideg ellen kellő védelemben részesíteni, annyi-
val is inkább, mert a test hőfogyasztása igen 
nagy s annálnagyobb, mennél hidegebb a környi 
levegő. A hőprodukáláshoz szükséges anyagot a 
takarmány szolgáltatja, amelyből tehát annál 
többet fordit hőképzésre az állat, mennél rosszab-
bul van megvédve a hideggel szemben. Az állati 
test melege azonbannemcsak azáltalmegy veszen-
dőbe, hogy a bőrön át kisugárzik, hanem egyéb 
utakon és módokon is. Lássuk csak mely uta-
kon-módokon, nem érdektelen. Háziállataink a 
takarmányt ritkán kapják melegen, tehát fel 
kell melegiteniök a test hőfokára ; ugyanez áll 
az ivóvízre és a belélegzett levegőre is. Az 
500 kgrm sulyu ökörnek naponta mintegy 
U kgrm takarmányra és 20 kgrm vízre van 
szüksége. Tegyük fel, hogy a levegő s a takar-
mány hőmérséklete 5° C„ tehát 33 fokkal kell 
a takarmánynak s a víznek a gyomorban mele-
gednie, hogy a test hőmérsékjét e lé r je ; s a 
gyomor hőmérsékét a felvett takarmány mint-
egy fél óra múlva el is éri, miközben jelenté-
keny mennyiségű hőt köt le, mely a testből a 
bélsárral egyetemben jó részt el is távolodik. 
Ugyanezt mondhat juk a belélegzett levegőről, 
a melyből a napi szükséglet 90—95 ezer liter 
vagyis 110—115 kgrm, amely a kileheléskor 
csaknem telítve van vizpárákkal, amelyeknek 
kipárolgása a termelt összes hőmennyiség 
6—10°/o-át köti le. Ajánlható tehát nemcsak az, 
hogy az istálló hőmérséklete 14—16° G. tar-
tassék, hogy igy a belehelt levegő kevesebb 
hőt kössön le, hanem az is, hogy a feletetett 
takarmány s az ivóviz se legyen tulhideg, 
mert ezeknek langyossá tétele nekünk keve-
sebbe kerül mint az állati szervezetnek, mely 
fűtőanyagul értékes takarmányt esetleg a 
szervezetbe előzetesen már lerakodott zsírokat 
használ fel. 

A termelt melegnek 10—12%-a vizelet-
ben és a bélsárban, 80°/0-a pedig a bőrön át 
távolodik el. A kisugárzás általi hőveszteség 
természetesen a külső levegő hőmérsékletétől 
függ. Ha az isi álló hideg vagy ha az állatokat 
hideg, szeles időben betakaratlanul hagyjuk ál-
lani, eltekintve a megbetegedés veszélyétől, 
takarmányt pazarlunk, vagy ha a takarmány 
szűken van mérve, akkor a még értékesebb 
állati hússal illetve zsírral fűtenek állataink. 
Ennek daczára az állatoknak kellő időben való 

1 nyírása előnyös. A lovasságnál tett kísérletek 
szerint a nyírott lovak élénkebbek, jobban esz-
nek s igy többet produkálnak. Hizó állatokkal 
is tettek ezirányban több helyt kísérletet, igy 
pl. Belgiumban is, ahol 6 darab nyírott ökör 
az első két hónapban darabonkint 23, a máso-
dik hónapban 14 kgmmal mutatott nagyobb 
sulyszaporulatot mint a nem nyirottak, amely 
körülmény az élénkebb anyagcserére vezethető 
vissza. 

Arra nézve hogy a kicsiny- vagy nagy-
testű tehenek tartása hasznosabb-e, igen eltérők 
a nézetek. Az elmélet határozottan a nagy 
tehenek tar tása mellett szól, a gyakorlatban 
azonban másként alakul a dolog. Az elmélet 
azt mondja , hogy egy jól tejelő tehén évente 
testsúlyának négy-ötszörösét produkálja tej-
alakban, tehát 30 darab átlagosan 400 kilo-
gramm sulyu tehén ugyanazon tejmennyisé-
get szolgáltatja, mint 20 darab 600 kilogramm 
sulyu, 30 darab tehén 400 kg. élősulylyal azon-
ban nagyobb összegbe kerül, mint 20 darab 
600 kg. élősulylyal. Az istálló építése 30 db 
részére sökalta költségesebb, mint 20 db 
részére, mert egy állatra mindkét esetben 

körülbelül 4 m 2 istállóterület, 1'3 m2 takar-
mánykamra terület szükségeltetik s igy 20 db 
részére 112 m2 istállóval és 30 m2 takarmány-
kamrával kevesebb kell. Az állatok gondozásá-
nál hasonló megtakarítás esik az utóbbi csoport 
javára. Ezzel szemben azonban régen eldöntött 
kérdés, hogy a középnehéz állatok a legjobb 
takarmányértékesitők s hogy éppen a közép 
nehéz tehenek azok, melyek 100 kg. élősúlyra 
a legtöbb tejet adják, amit számos kísérlet és 
vizsgálat bizonyít. Dr. Werner vizsgálatai szerint 
a legkönnyebb 340, illetve 390 kg.-os tehenek 
1290, illetve 1340 liter te jet adtak, testsúlyuk-
nak tehát kevesebb mint négyszeresét, a közép-
nehezek ellenben az 520, 530, 550 és 570 kg. 
élősulyuak ellenben adtak darabonként és 
évente 2760, 3010, 3208 és 3295 litert, tehát 
te temesen többet mint élősulyuk ötszörösét. A 
legnehezebb tehenek azonban, amelyek 720 és 
740 kg. élősulylyal birtak 2660 és 2790 liter 
tejet adtak, testsúlyukhoz viszonyítva épen csak 
annyit, mint a legkönnyebbek. A kísérletezésre 
használt tehenek minőségileg egyenlő takar-
mányozásban részesültek, a takarmány mennyi-
sége pedig élősúlyukhoz viszonyittatott. Hasonló 
eredménynyel kísérleteztek más helyeken is, 
ami ugyan nem bizonyítja azt, hogy ne létezne 
kis- vagy nagytestű tehén, amely ne tejelne 
aránylag is. jobban a középtestünél, de min-
denesetre bizonyítja, hogy nagy átlagban a 
középsúlyú tehenek sokai jobban tejelnek — 
tehát a takarmányt is jobban értékesitik — s 
igy tartásuk is hasznothajtóbb, mint a nagy-
testű teheneké, ami azonban nem zár ja ki azt, 
hogy pl. hegyvidékeken a kistestü tehenek tar-
tása ne legyen hasznothajtóbb. 

Régi tapasztalat, hogy a sötét istálló a 
zsírlerakódásnak kedvez, s e gyakorlati tapasz-
talatot tudományos vizsgálatok is megerősítik, 
amelyek bizonyítják, hogy a sötétség az ideg-
tevékenységet s ezzel együtt a test anyag-
cseréjét csökkentik s ilyen módon a zsírle-
rakódást elősegítik. Ha azonban állatot akarunk 
tenyészteni, vagy állatokat erőkifejtésre hasz-
nálni, ugy világosságra okvetetlenül szükség 
van, mert a sötétség az idegtevékenység s az 
anyagcsere alászállitásán kivül a vörös vér-
testecseknek megfagyását s igy vérszegény-
séget eredményez. A növény is sárga, sáp-
kóros lesz ha sötétben fejlődik épen ugy az 
állat is. A világosság a fehérjeforgalmat, a 
sötétség a fehérjelerakodást segiti elő. Az 
elsőbbem a növekedésnek, tejtermelés és erő-
kifejtésnek kedvez utóbbi ellenben a zsírlera-
kódásnak, miért is egészen helyesen jár el az, 
aki hizó istállóját sötéten tartja, ellenben káro-
sodik az, aki tenyész- és igás állatait is sötét 
istállóban helyezi el. A gazdák azonban ezzel 
rendszerint nem sokat törődnek, állataikat sötét 
istállóban tartják, a borjukat pedig rendszerint 
az istálló legsötétebb zugában helyezik el, pedig 
épen a fiatal állatok azok, amelyek növekedé-
sükhöz a legtöbb világosságot szükségelik s 
épen ezért az istálló legvilágosabb helyén vol-
nának elhelyezendők. Kicsinyes dolognak látszik, 
mégis nagyjelentőségű s sokat nyerne vele állat-
tenyésztési ügyünk, ha minden magyar gazda 
gondot fordítana arra, hogy istállója világosabb 
és szellősebb legyen. —csy . 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: ifj. Sporzon Pál. 

Ujabb találmány a gépteclinika 
terén. 

A létező iparágak közül egyik sem bir 
gyártmányának olyan tökéletességére hivat-
kozni, mint ahogy ez, a mai géptechnika 
terén látható. Az, aki a jelen viszonyokkal 
lépést tartva, gazdaságának avagy pedig ipará-
nak üzemére gépeket használ, az az illető csak 
hasznosít ja ezen viymányokat és azon egyén-
nel szemben, aki még mindig a régibb szoká-
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sokhoz ragaszkodik, természetszerűleg csak előny-
ben van. Amint azt a tények is bizonyítják, 
épen a mezőgazdaság az, mely az alkalmazott 
gépek tökéletességéből hasznot huz, amennyi-
ben a czélszerü és szükségleteinek megfelelő 
gépek beszerzése által olcsóbb munkaerőre 
tesz szert. 

A mezőgazdasági gépészet terén nap-nap 
után találkozhatunk ujabb gépékkel, melyek 
fontos szolgálatokat teljesítenek a gazdáknak. 

270. ábra. Görgős csapágygyal felszerelt szecskavágó-gép. 

Azonban nem áll sokaknak azon állítása, hogy 
csak az u j gépek könnyítik meg a gazda mun-
káját . Igen gyakran, egy régebben ismert gépen 
eszközölt uji tásszerü találmány sokkal több 
haszonnal járhat , mint egy uj gép maga. 

Egy ilyen ujabb találmány a Mayfarth Ph. 
és Társa (Bécs, IIH. Taborstrasse 71. szám) 
gépgyárosok által előállított szabadalmazott, 
kenőgyürükkel ellátott görgős csapágy. 

Nevezetes előnyük a meglepően könnyű 
járás, úgyszintén az azzal egybekötött erő-
megtakaritás, amely a szükséges üzemerőnek 
körülbelül 30°/o-át képezi. Említést érdemlő 
előnyei ezen csapágyaknak továbbá : az ön-
működő kenés, amely abban áll, hogy csakis 
egy izben, még pedig a gép működése előtt 
kell az olajtartót megtölteni és a gép mun-
kája alatt nem fog az olajban hiányt szen-
vedni. Ezzel a körülménynyel van kapcsolatban 
az igen csekély olaj elhasználás is, amennyiben 
a tengelyről lefolyó olaj az olajtartóba ismé-
telten ú j ra visszafolyik és ezáltal csakis csekély 
kezelési költség keletkezik. A szabadalmazott 
kenőgyürükkel ellátott görgős csapágyaknál ki 
van zárva az az eset, hogy a csapágy esetle-
ges megmelegedése révén az üzem menete 
megzavartatnék. 

Már a mostan elmondottakból is látható, 
hogy épen a mai gazdasági viszonyok mellett 
a fentebb említett előnyöket figyelmen kivül 
hagyni nem szabad. Nagyon természetesnek 
találom tehát, hogy a praktikus gazdaközönség 
keresni fogja az alkalmat, hogy ezen gépeknek 

271. ábra. Görgős csapágygyal ellátott ssecskavágó-gép. 

jóságáról meggyőződjék és bevállásuk esetén 
alkalmazni is fogja a gazdaságában. 

Ezen ujabb ágyazások a gépeknél, ame-
lyek járgánynyal, vagy másminő erővel haj-
tatnak, jelentékenyen könnyebb járást eredmé-
nyeztek is, kétszeresen meglepőbb volt azonban 
a siker, a szabadalmazott kenőgyürüs és görgős 
csapágyakkal' ellátott, kézierőre berendezett 
gépeknél. E tapasztalat arra birta a gyárat, 

hogy takarmányvágó (szecskázó) gépet is ilyen 
csapágyakkal lássa el. Ezen gépekkel a gya-
korlatban véghezvitt kisérletek meggyőzték a 
gazdaközönséget arról, hogy az u j csapágyak 
igen hasznos szolgálatot tesznek a gép gyor-
sabb és biztosabb sikerű munkájánál . 

A 270. számú ábránkon bemutatunk egy 
Mayfarth-féle szecskavágót, a mely a szóban 
forgó uj szerkezétü csapágygyal van felsze-
relve és igy haj tása sokkal könyebb és biz-

tosabb, a következő 271. számú ábra szintén-
egy Mayfarth-féle szecskavágót mutat be, a 
mely más rendszerű, mint az előbb emiitett, 
de szintén ilyen görgős csapágygyal van fel-
szerelve; a 272. számú ábra végül magát a 
görgős csapágyat muta t ja be az olaj tartóval. 
Áráról a fentnevezett szóban . forgó czég ad 
felvilágosítást. M. S. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Peronospóra a búzán. 
Kultúrnövényeinknek nagyon sok veszélyes 

betegségét a Peronospora gombacsaládba tartozó 
paraziták okozzák. Ismeri is hazánkban , már 
minden gazda a szőlő peronospóráját (a Pero-
nospora viticolá-t) és a burgonyavészt okozó 
gombá t : a Peronospora infestans-t vagy más« 
nevén Phytophtora infestans-t. 

De eme két nagyon ismert gombán kivül 
van még egy csomó Peronospóra, mely kultúr-
növényeinken hol kisebb, hol nagyobb kárt 
okoz. 

Hogy csak a közönségesebbeket említsem 
meg, ilyenek: a Perónospora parasitiea, mely a 
repezét és a káposztát t ámadja meg ; a Pero-
nospora trifoliorum a lóherén és a luczernán, 
a Peronospora Viciae a borsón, lencsén, bük-
könyön és babon élősködik. A Peronospora arbo- , 
rescens a mákot, a Peronospora. Lini a lent, a 
Peronospora Sehleideni a hagymát, a Peronospora 
gangliformis a salátát t ámadja meg. • 

A ezukor- és takarmányrépán két Pe ro -
nospórafaj is okoz károka t : a Peronospora 
Schaehtii és a Peronospora (vagy, Pythium) de 
Baryanum. A rózsafát a Peronospora sparsa 
szokta senyveszteni. 

Felsorolhatnék többet is ezékből a növény-
pusztitókból, de mindezideig nem tudtam volna 
olyan Peronospórát megnevezni, mely hazánk 
legfontosabb kultúrnövényeit, a gabonafeléket 
bántja . 

Most azonban hirt adhatok a búzán élős-
ködő Peronospóra-gombáról is. Szerencsére a 
buza peronospórabetegsége nem jelentkezett 
valami ijesztő módon, s nem is hazánkban 
észlelték ezt az u j haj t , hanem tőlünk jó távol, 
— Olaszországban. 

A buza peronospórabetegségéről egy olasz 
szaktudós, V. Peglion, a következőket í r j a : *) 

Rómától délre, Ponté Galerá-n 1899-ben 
a búzán eddig még sohasem észlelt betegség 
mutatkozott, még pedig meglehetős mértékben. 
A nép a betegséget a kalászok fodrosbetegsége,nek 
nevezte el. 

A beteg kalászok húsosán mégdagadnak 
és kékeszöld szinüek. E torzkalászok többnyire 
benrekednek a legfelső levélben, a mely utóbbi 
is túlságosan megnövekedve a kalászt annak 
egész hegyéig többszörösen körülcsavarja. 

*). Lásd a. „Zeitschrift fflr Pflanzenkrankheittn"-
f. é. 2. és 3. füzetet. 

A betegség Ponté Galera síkságán csak-
nem egyenletesen el volt terjedve, de a szom-
szédos dombvidék felé kisebb mérveket öltött s 
magán a dombokon csaknem megszűnt. 

A mi a betegség okát illeti, a nép azt 
hitte, hogy a Tiber áradása, melynek, vize ápri-
lisban ellepte a tájékot, okozta a növények 
eltorzulását. A nép eme hite mellett szakértői 
megfigyelések is szóltak. Ugyanis a beteg nö-
vények vizsgálatánál feltűnt, hogy a kalászokban 
sok a meddő virág. Ezek a meddő virágok 
egészen ellombosodtak, olyanok voltak mint 
azok a zöldbimbók, a melyek némely fű bugá-
jában (például a gumós perjénél, Poa bulbosá-
nál) a magvak helyett szoktak képződni. A vi-
rágok ellombosodása pedig nagyon sokszor a 
növény tulbuja táplálékának a következménye. 

Á beteg buzakalászok górcsői vizsgála-
tából azonban kitűnt, hogy egy Peronospóra-
gomba : a Sderospora graminieola támadta meg 
a növényeket, a mely gomba eddig csak mint 
a mohar (Setaria) és az ecsetpázsit (Alopecurus) 
parazi tája volt ismeretes. 

A beteg búzaföldek mellett igen sok 
taraezkbuzát is találtak éppolyan módon eltor-
zulva, mint a hogyan a buza eltorzult, .s-a me-
lyek bajá t ugyancsak a Sclerospora graminieola 
okozta. 

A beteg búzák igen sokáig megtart ják zöld 
színüket, zöldek voltak még akkor is, mikor az 
egészséges növényeket már több hete, hogy 
learatták. 

Peglion végül felemlíti, hogy egy franczia 
szakíró, Gagnaire hasonló betegséget irt le 
1875-ben, a mikor is Dordogne département-ban 
mutatkozott a búzán olyasféle torzulás, amelyet 
most Olaszországban, észleltek, s a melyről csak 
most derült ki, hogy azt egy Peronospóra-
gomba okozza. 

Mezey Gyula. 

A burgonyabokrok átörökítő 
képességéről. 

Több kísérlet igazolja már, hogy a nagyobb 
burgonyagumók nagyobb, az apróbb burgonya-
gumók kisebb termést adnak, igy hát tanácso-
sabb a nagyobb burgonyagumókat ültetni el. 

De tétettek már olynemü kisérletek is, 
a melyek azt kuta t ták: vájjon az olyan burgonya-
gumók, amelyek nagyobb bokrok alól sze-
dettek ki, nagyobb termést adnak-e, mint az 
olyanok, a melyek kisebb bokrok alól szedettek 
k i ? Azaz, ha mi a burgonyaföldön a legszebb, 
leghatalmasabb bokrokat , amelyek alatt ren-
desen legnagyobb a termés is, kiválogatjuk s a 
fészkükből kiszedett gumókat elültet jük: vájjon 
e gumók átörökitik-e az anyabokor bujaságát ? 
fejlesztenek-e megint szép nagy bokroka t? s 
ezek alatt lesz-e megint nagy t e rmés? 

Ilyenféle, kísérleteket már többen tettek, 
és Girard, Hess, Brümmer továbbá Sempoloivski 
kísérleteiből az világlott ki, hogy igenis a burT 
gonyabokrok az alattuk fejlődő gumók u t ján 
átörökitik lombozatuk erejét, s ezzel a nagyobb 
termőképességet ; hogy tehát az olyan gumók 
után, amelyek erőteljesebb bokrokból erednék, 
nagy általánosságban nagyobb termés várható, 
mint az olyan gumók után, melyek a gyengébb 
bokrokból erednek. 

Ezt az igazságot megerősítik azok a kisér-
letek is, melyeket már néhány év óta végez 
dr. C. von Seelhorst göttingai tanár. *) 

8ee'horst négy burgonyafejtával kísérletez 
állandóan, agymint a Frigga, Phöbits, Viola és 
Magnum bonum fajtákkal. 

Legutóbbi kisérieteinél, ha a nagy bok-
rokból eredő gumók után nyert termést 100-nak 
veszszük, ugy a kis bokrokból eredő gumók 
termése az egyes fajtáknál a következő vo l t : 

a Friggá-nál 70"2, a Phöbus-nál 72 6. 
a Violá-nál 69' 1, a Magnum bonum-nál 93' 1. 
De a nagyobb bokrokból eredő gumók 

*) Lásd a „Botanisches Centralblatt" f. é. 44-ik 
számát, 
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után nemcsak mindig nagyobb volt a termés, 
hanem egy esetet (a Magnum bonum fajtát) 
kivéve, a nagyobb bokrokból eredő gumók fész-
kében nagyobb volt az egyes gumók átlagos 
súlya is a kisebb bokrokból eredő gumók után 
nyert átlag súlynál. Ugyanis, ha a nagy bok-
rokból eredő gumók után nyert gumók átlagos 
súlyát 100-nak vesszük, ugy a kis bokrokból 
eredő gumók fészkében az egyes gumók átlagos 
súlya a következő volt: 

a Friggá-náí 89*9, a Phöbus-nál 84/4, 
a Violá-nál 94'4, a Magnum bonum-nál 

12.7-1. 
Levonva a kísérletekből a tanulságot, azt 

a tanácsot adhatjuk s gazdáknak, hogy a 
burgonyaszedés előtt járják be a földeket je lö l jék 
ki a bujafejlődésü bokrokat s szedessék külön 
ezek alul a burgonyát. 

Ha azt az eljárást több éven át követ-
kezetesen folytatják a vetőmgümókul mindig 
csak az ilyen erősfejlődésü bokrokból kikerült 
gumókat használják: ugy burgonyafajtájuk ke-
retében olyan törzsre tehetnek szert, mely 
nemcsak bőtermősége folytán ad nagyobb hasz-
not, hanem azzal is,* hogy erőteljesebb lombo-
zatával inkább képes daczolni a különféle be-
tegségekkel és ellenségekkel szemben. 

M. Gy. 

IRODALOM. 
A homoki szölőmivelés. I r ta : Rácz 

Sándor vinczellériskolai igazgató. Méltán sora-
kozik e könyv a földmivelésügyi miniszter 
eddigi hasznos kiadványai közé. A homoki 
szölőmivelés mindjobban terjed hazánkban s 
ha a magyar gazdaközönség nem is egészen 
járatlan abban, azon sok tulnivaló, a mely a 
homoki szőlők biztosabb terméshozamát és igy 
jövedelmezőségét feltételezi, egy könyvbe fog-
lalva, abból hasznos és mindenesetre a közjó 
előmozdítására irányuló útbaigazítást nyerhet-
nek. Rácz Sándor könyve e tekintetben min-
denképen kielégíti a tanulni vágyó gazdákat, 
mert röviden, de annál érthetőbben öleli fel 
mindazt, a mire a homokon gazdálkodó szőlő-
tulajdonosoknak szükségük van. A talajok meg-
választása szőlőtelépitési czélokra, a homoki 
szőlőkhöz alkalmas fajták megválasztása, a 
szőlőmunkálatok mikénti végzésére részletes 
utasítást ad a könyv. Elmondja a peronoszpóra 
és a többi szőlőbetegségek elleni védekezést s 
utmutatást a szőlő ellenségeinak irtására. A 
trágyázás, mint a homoki szőlők e fontos fen-
tartási munkáját szakavatott tollal ismerteti. 
Egyszóval kiterjed m'ndenre. Ép ezért minden 
szőlőbirtokosnak bátran ajánlhatjuk e könyvet. 
Ára 1 kor. s megrendelhető a földmivelésügyi 
minisztériumban. Lelkészeknek és tanítóknak 
a meddig a készlet tart ingyen küldetik meg, 
ha ez irányban levélben a földmivelésügyi 
minisztériumhoz fordulnak. 

A szölőmoly és a szőlőiloncza; élet-
módjuk és irtásuk. Irta Jabhnowsky József. A 
m. kir. rovartani állomás, amelynek feladatát 
főleg az országban fellépő kártékony rovarok, 
ületve életmódjuk tanulmányozása és az ellene 
foganatosítandó védekezés kipuhatolása képezi; 
ismét egy hasznos munkát végzett, amikor a 
mind tömegesebben fellépő szölőmoly és szőlő-
iloncza legjobb irtási* módját, az állomás veze-
tőjének tollából, vaskos könyvben ismerteti meg 
a gazdaközönséggel. A munka elsőben aKisér-
letügyi Közlemények ÍII. kötetében jelent meg, 
de most, mint különlenyomat áll az érdeklődő 
gazdaközönség rendelkezésére. Ismerteti a szölő-
moly és ilonczát mint rovart, ületve pillét, 
életmódjukat, kártételeit és végül az ellenök 
való védekezést. Időszerű ez, mert hiszen a 
homoki szőlők terjedésével ezen élősdiek is 
mindjobban szaporodnak s kártételeik helyen-
ként bizony a homoki szőlők fejlődésébe vetett 
reményt majd-majd meghiúsította. Ezért lesz 
érdemes az elolvasásra, meg hogy sokat tanul-

hat belőle a gazda. A könyv szintén a föld-
mivelésügyi minisztériumban szerezhető be s a 
lelkészek és tanítók, ha kérik, ingyen is meg-
kaphatják. e. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
599. kérdés. A tavaszszal egy 50 holdas 

tábla zab közé vörös herét vetettem, mely a 
kedvező időjárás folytán annyira fejlődött, hogy 
azt szeptember végén lekaszáltathattam, most 
ismét gyönyörű szép, természetesen nem annyira 
hogy kaszálni lehetne, hanem, kitűnő őszi 
legelőül szolgálna, kérdésem tehát az volna 
szabad-e ezt legeltetnem szarvasmarhával, 
annélkül hogy a jövő tavaszi termést ez be-
folyásolná, mert attól tartok, a marhák különö-
sen a lapályos és nedvesebb helyeket nagyon 
öszszetapossák és esetleg gyökerestül felhúzzák, 
továbbá nem kell-e a legeltetésnél a felfúvó-
dástól tartani. T. A. 

600. kérdés. Gazdaságunkban egyes tarló-
kon főleg a jobb humozos részeken igen el-
szaporodott az úgynevezett tarlórózsa, vagy 
rózsás tüsök növény. Minekutána ezt virágjában 
kaszáltattam, részint a szántóföld tisztításáért, 
részint pedig takarmánynak óhajtom felhasz-
nálni t. i. szárítva juhoknak. Kérdem, mennyi 
tápértéke lehet a kérdéses növénynek ? Úgyszin-
tén megjegyzem, gazdaságunkban fekete ugart 
kell hagynunk, tehát a tarlót nyáron nem 
törjük föl és májusban ugaroláskor ismét sok 
szokott lenni. Kérdem : mennyire ártalmas e 
növény a talajnak ? illetve von-e el a talaj 
alkatrészeiből ? Tapasztalatom szerint, ha kissé 
szárazabb időjárás van májusban, rendkívül ki-
szárítja a talajt, innét következtettm, hogy nem 
csak a talaj nedvességéből, sőt alkatrészeiből 
is von el. F. G. 

601. kérdés. Egyik uradalomban ezelőtt 
15 évvel egy birkafajjal, a mi „bácskai ráczbirka" 
néven ismeretes, nézetem szerint merinó és 
raczka keresztezésből eredhetett, juhászatot állí-
tottak be és ezen anyákra — czélul tűzvén ki 
a hús termelés t— „Hampsiredown" angol koso-
kat alkalmaztak. A keresztezés ugy ahogy sike-
rült ; ámbár akkor is kifejezést adtam azon 
állattenyésztési hibának, hogy egyszerre kistestü 
anyákra nagytestű apaállatok lettek bocsátva. 
Ezen juhászat mai napig is fennáll, de már a 
tenyésztés első éveiben fellépett nagymérvű 
bárány vérhas miatt, ami a szaporulat legna-
gyobb részét — különösen a téli elletésből — 
majdnem minden évben elpusztította, jövedel-
mező soha' sem volt. Most pedig mivel 15 év 
óta soha vérfelfrissités nem volt, hanem mindig 
beltenyésztés űzetett, az egész nyáj határozot-
tan elcsenevészedétt és sok mindenféle nya-
valya, — köztük a zsurló nyavalya és tüdő-
vész — nagyon gyakoriak. Ezen nyájat ezelőtt 
1 / t évvel kezelésem alá kaptam s most szeret-
ném az egészet regenerálni oly formán, hogy 
először jónak vélném valami nagyobb testű, 
de gorombább szervezetű apaállatokat a nyájra 
bocsájtani s erre alkalmasnak vélem a mi 
raczkánkkal rokon nagytestű „Ramaszkhán" kost 
s csak ezek utódaira hozni újból angol kost. 
Kérdem : helyesnek itélik-e ehhez értő t. gazda-
társaim kitűzött czélomat s ha igen, abban az 
esetben hol lehetne Ramaszkhán kosokat be-
szerezni és milyen árban? Ha pedig nem tar-
tanák helyesnek, kérek szives tanácsot a kérdé-
ses nyáj jövőjére nézve. M. 8. 

6Ó2. kérdés. Négy major telepének — trá-
gya kihordása után való — helyes berendezéséről 
van szó. 1. Milyenek a földi munkák. 2. Hogy 
történjék a ganajlé kezelése. 3. Hogy történ-
jék a ganaj kezelése, hogy ér.tékben szaporod-
jék. 4. Milyen munkaerőbe és pénzbe kerülnek 
e berendezések? Sz. J. 

603. kérdés. A kezelésem alatti gazda-
ságban, a Balaton mellett, nedves természetű, 
balatoni homole talajon, legelőt óhajtanék léte-

síteni. Minő fűmag-keverék volna legalkalma-
sabb? Mennyi kellene kat. holdankint? s hol 
volna beszerezhető ? K. L. 

604. kérdés. A közönséges magyarfaju 
csöves tengeri letörés után egy hőt alatt meny-
nyit veszíthet súlyából? A cseléd-konvenczió 
tengerit szept. hó 27-én törettem, 38 zsák — 
17*61 mm. nyomott, mázsálás után a magtár 
padlásán jó szellős helyen helyeztem el. 
Október hó 6-án beküldtem a központi gazda-
ságba (mely kb. 7 km. távolságra fekszik), 
ahol újra mázsáltatván 69 kg. hiány mutatko-
zott 3'9°/o. Miután, ezen különbözet félreérté-
sekre adott alkalmat, tisztelettel kérdem: lehet-
séges-e aránylag ily rövid idő alatt a fenti 
sulyveszteség, ki van-e zárva teljesen ennek 
a lehetősége? K. P. 

605. kérdés. Gazdasági vita tárgyát képezi, 
vájjon egy köbméterben hány kilogramm Gof fart-
rendszer szerint bevermelt s szecskának vágott 
csalamádé van. A szabályszerűen elkészített 
veremben, mely 11*60 m. hosszú, 5*10 méter 
széles és 4 m. mély, bevermeltetett szecskának 
vágott csalamádé. A kérdés elsősorban az, a 
süppedés folytán hány köbmétert fog kitenni 
ezen kvantum? s másodsorban hány mmázsa 
leend ezen takarmány, illetve hány mázsa leend 
egy köbméterben? Z. J. 

606. kérdés. 1. Három tábla buja repcze-
vetésem van és miután a téli takarmánykészletem 
jószágállományomhoz irányítva csak igen ki-
számítva volna elégséges, kérek szives felvilá-
gosítást, legeltethetem-e juhokkal a repczét télen, 
midőn már a föld teljesenjagyos, anélkül, hogy 
esetleg a repczében vagy az állatokban kár 
essék? 

2. Szecskázott vagy szálastakarmány elő-
nyösebb-e igás jószágnak, iíletve jármosökörnek? 

H. Gy. 
607. kérdés. Egy gazdaság könnyű magyar 

fajlóállományának melyik a gazdaságosabb 
étetése, tekintetbe véVe azon körülményt, hogy 
a zabot készpénzért métermázsánkint 14—15 
koronáért kell vásárolni és sem vemhes, sem 
szoptatós kancza nincs az állományban. Egyik 
gazdatársam azt állítja, sogy csak 4 liter zabot 
kapjon a ló és pótlásul zúzott szemes tengerit 
és korpát, a másik azt, hogy csak 8 liter zab 
adagolás mellett lehet a lótól gazdasági munkát 
kívánni. A tengerit nem kell készpénzért venni, 
mert felesleg van a gazdaságban, a korpának 
ára loco gazdaság 8 korona 5 fillér. Az 1-ső 
etetés volna: 

2 kg. zab a 15 fillér = 30 fillér) 
1 „ korpa 8 „ = 8 „ 46 fillér 
2 „ tengeri 4 „ = 8 „ J 

a 2-ik etetés volna: 
4 kg. zab 15 „ 60 fillér. 

D. 
608. kérdés. A koczáimra f. év október 

hó 1-én eresztettem a kant, szíveskedjenek b. 
lapjukban velem közölni, hogy takarmányrépát 
előnyös-e nekik adni, megjegyzem, hogy répám 
igen bőven van és koczáimat csupán ezen 
akarnám tartani B. Gy. 

609. kérdés. 18 db lehetős kondiczióban 
levő fiatal páronként 9 mm. sulyu ökröt szándék-
szom javítani, van 600 mm. takarmányrépám, 
80 mm. jó minőségű hereszénám, árpa, zab, 
buzapolyva tetszés szerint. Kérdés, hogy miféle 
erőtakarmánynyal pótoljam s milyen arányban 
etessem? 

P. M. 
610. kérdés. Rendelkezésemre á l l : répa, 

friss és savanyitott répaszelet (előbbi csak új-
évig), tavaszi szalma és polyva, korpa, tengeri-
dara és melassze. Ezen takarmányokból 50 db. 
tarka ós fehér mustraökröt akarnék hizlalni. 

Továbbá 50 drb tarka tehenet fejetek, 
mig csak 4 litert ad darabja. Szíveskedjék 
velem tudatni, hogy ezen takarmányokból 
mennyit és mily keverékben etessek, hogy 1. az 
ökrök lehetőleg legjobban hízzanak, 2. a tehenek 
mennél több tejet (a tej minősége tekintetbe 
nem veendő) adjanak és ha 4 literre leapadtak, 
jó kövérek legyenek. F. S. 
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611. kérdés. Kérek következő kérdésre 
szives felvilágosítást : 1. Jogomban van-e a 
bérleten termesztett répát (burgundi, avagy 
takarmányrépát) elhordatni, esetleg eladni, ha 
csak következő kikötés foglaltatik a bérleti szer-
ződésemben? „A haszonbérelt birtokon ter-
mesztett szalma- és takarmányfélét bérlőnek 
eladni jógában nem áll, hanem tartozik azt 
helyben felhasználtatni!" A takarmányféle alatt 
a répa is értődik-e, vagy csak szálastakarmány ? 
2. Hol és kinek lehetne szalmát eladni (saját 
birtokomról) van több ezer mázsa eladó? 

F. F. 
612. kérdés. Zsindely- és cseréptetők 

gondos ápolás, évről-évre való tatarozás s javí-
tás mellett rendszerint hány évig tarthatók 
fenn jó s használható karban? L. L. 

613. kérdés. A folyó évben dohányter-
mesztésre engedélyt kaptam, ahoz a szük-
séges pajták és simitóházon levő fedélzetet — 
zsindelyrészeit, deszkát, hogy hosszabb ideig 
tartson kátránynyal itatjuk, tényleg jó e a 
kátrány, vagy van-e más edzőanyag is ? 

R. G. 
614. kérdés. Minthogy egyik istállómat 

ez évben újra be kell fedetnem tekintettel az 
e vidéken télen gyakori hófúvásokra, melyek 
még a jobb tetőn is befújják a havat, azt kát-
rány vagy aszfalt fedlemezzel szeretném esz-
közöltetni. E két anyag tartósságát azonban 
nem ismerve kérem a tekintetes szerkesztősé-
get, szíveskedjék velem tudatni, hogy a kátrány 
és az aszfalt fedéllemez tartóssága a közön-
séges, azaz nem impregnált fazsindelyhez viszo-
nyítva nagyobb-e vagy sem. P. A. 

Felelet. 
A tarlóhere legeltetése. (Félelet az 599. 

számú kérdésre.) A tarlóherét október közepén 
tul nem czélszerü legeltetni, mert ha hűvös 
idők következnek be, különösen ha korai 
fagyok állanak be, a here lekoppasztva jut a 
télbe és az ilyen here könnyen kifagy, vagy 
pedig nagyon foltosán kerül ki a télből. Októ-
ber közepéig azonban, ha a tarlóhere nagyon 
erős, bátran legeltethető. Attót nem kell tar-
tani, hogy az állatok kitépik, mert az ilyen 
herének a gyökérzete már elég erős. A legelte-
tésnél csak arra kell ügyelni, hogy az csak oly 
időben történjék, midőn a talaj nincs átnedve-
sedve. Nagy hiba, ha a herésben a legelő álla-
tok lába nyoma meglátszik. Az állatokat soha-
sem szabad egy helyen soká legelni hagyni, 
mert akkor azok a herét nagyon is lekoppaszt-
ják. Hogy pedig az állatok fel ne fuvódjanak, 
azon elővigyázattal kell élni, hogy csakis har-
mat felszállta után hajtatnak a herésre. Czél-
szerü továbbá a kihajtás előtt az állatoknak 
egy kevés száraz takarmányt, szénát vagy szal-
mát adni. Gs. S. 

A tarlórózsa vagy rózsástüsök ártalmas-
sága. [Felelet a 600. sz. kérdésre.) Hogy miféle 
növény legyen a- tarlórózsa, azt a leírásból 
pontosan meghatározni nem lehet, valószínűleg 
valamely bogáncsféle, amelynek tápértékéről 
aligha rendelkezik az irodalom adatokkal, mert 
másutt azon vannak, hogy az ilyen gyomféle 
idejében kiirtassék. 

Azt azonban hallottam már az Alföldön, 
hogyha az u. n. szamártövist lekaszálják és az 
egy' kissé megfonnyad, a gulyamarha szívesen 
eszi. Az nagyon természetes, hogy a tarlórózsa 
szárítja a talajt, mert minden gyökeres növény 
vizet párologtat el fejlődése közben és mert ezt 
a talajból veszi, tehát ezt szárítja. Tápanyagot 
azonban csak akkor von el a talajtól, ha leka-
szálják és elviszik, ha azonban alászántják, a 
növény által elvont tápanyag megint visszakerül 
a talajba. Nem hagyhatom azonban megjegyzés 
nélkül, hogy nagyon hibás eljárás az ugart csak 
májusban felszántani. Az okszerű ugartartás 
egyik főkövetelménye, miszerint az még a tél 
beállta előtt feltöressék. Gs. 8. 

Elcseneveszett juhnyáj. (Felelet a 601. 
sz. kérdésre.) A hosszú ideig tartó rokon-

tenyésztés, a téli silány takarmányozás, a meg 
nem felelő silány egyedeknek a tenyészetben való 
megtartása, azon tényezők, amelyek bárminő juh-
fajta elcsenevészésére vezetnek. Ezek a ténye-
zők valóban megölői a mi juhászatainknak 
különösen azóta, mióta a gyapjuárak rohamos 
hanyatlása kérdésessé teszi juhászataink jöve-
delmezőségét s igy jórészt nem is lehet azon 
csodálkozni, ha a juhnyáj mostoha gyermeke 
ma a legtöbb gazdaságnak. Igy azonban előbb-
utóbb oda jutunk, ahol kérdésttevő nyája van, 
amely „határozottan elcsenevészedett és sok 
mindenféle nyavalya — köztük a zsurló nyavalya 
és tüdő vész — nagyon gyakoriak". 

Az ilyen nagy mértékben tönkrement nyáj 
regenerálásánál első feladat kiselejtezni mind-
azon állatokat, amelyek betegek s azokat, 
amelyek testileg nagyon is hitványak, vagyis 
tovább tenyésztésre csak a legjobbak válasz-
tandók ki. Ha már most a raczka-hampshirei 
down keresztezés czéloztatik továbbra is, tessék 
ezeket az anyákat egyszer közönséges erős és 
jól fejlődött raczka kosokkal befedeztetni, hogy 
az utódok edzettebbekké, szilárdabbakká válja-
nak s ezen utódokra tessék most már hamp-
shirei-down kosokat alkalmazni. A Ramaskán-. 
féle kosoknak Galicziából való beszerzése 
nehézkes, de nem is sok czélja volna, mert 
olyan nagytestüek a hazai raczkák között is 
akadnak, de a test nagyobbitása a down kosok-
kal amúgy is eléretik. —csy. 

Trágyatelep berendezése. (Felelet a 602. 
sz. kérdésre.) A trágyatelep elkészítésénél min-
denekelőttt a helyet kell kijelölnünk, amit sze-
rintem — mert négy major trágyájának kezelé-
séről van szó — azon majorban levő istálló 
északi oldalára kell helyezni, amely major leg-
közelebb esik a többiekhez. Én ugyan azt aján-
lanám, hogy minden egyes majorban külön 
trágyatelepet létesítsen a kérdésttevő, mert az 
nemcsak olcsóságánál, hanem czélszerübb vol-
tánál fogva is kifizeti magát. Tehát a trágya-
telep helyének meghatározása után a kijelölt 
helyet sekélyen kimélyítjük, olyanformán, hogy 
kétfelől olyan esést kapjon, amelyen keresztül 
a ganaj kihordásánál a szekerek könnyen át-
járhatnak. A ganajtelep talpazatát lehet kövek-
kel vagy téglákkal is kirakni, de én eléggé 
megfelelőnek találom a jó szívós anyaggal való 
kiverést is. Ha a kérdésttevő ur nem sajnálja 
a pénzt, akkor nem árt, ha czementtel rakatja ki 
a telep fenekét. A telepnek azon legmélyebb 
partján, ahová minden oldalról szolgál az esés, 
helyezendő a ganajlé-tartó, amely kövekből 
vagy téglából kiépített és a telep kiterjedésé-
hez arányos nagyságú verem, trágyalé-kutnak 
is nevezik és ajánlatos ezt padlóval befödni 
és beboltozni és belől pedig czementezni, hogy 
a ganajlé kijne szivároghassék belőle. A trágyalé-
kutban a szivattyút is el kell helyezni, amely-
nek segélyével a levet a telepre juttatjuk. 

A helyesen berendezett trágyatelep két 
részre osztandó; az egyiken a mindennapi 
trágya gyűlik össze, mig ellenben a másik 
részen addig is a már felhalmozott ganaj át-
érik, ha az áttérett ganajt elhordták, akkor újra 
frisset hoznak helyette az istállóból. Csakis 
ezen berendezés mellett lehetséges az, hogy 
teljesen friss ganaj sohasem kerül ki a mezőre. 

A trágyatelep méretei a következők le-
gyenek : a mélység: 50 cm. és miután a trá-
gyát évenként háromszor gondolom kihordatni, 
egy szarvasmarha (ez alatt mindig 500 kgr. 
sulyu egy vagy több állat értendő) után 4 m2 

trágyatelepfelület értendő és ebből határozzuk 
meg azután a szélességet és hosszúságot. Pl. 
tegyük fel, hogy kérdésttevőnek van 1 bikája, 
18 tehene, 10 növendékállata és 8 drb egy 
éven alóli borjúja. Számos marhákban kifejezve 
a bika: 1, a tehenek: 18, a növendékáílatok 
5 és a borjuk 1 számosmarhát képeznek, te-
hát ez összesen 1 + 18*+ 5 + 1 = 25. 
Ebből olyanformán állapítjuk meg a telep szé-
lességét, hogy azt 2"5 méterre veszszük, a hosz-
szuságot pediglen 10 méterre és igy 2 ' 5 X 10 — 
25. A trágyakut területe 1'5 méter mély 

legyen és a telepnek Vaa-részét képezze. A 
telepnek a talaj szine fölötti részét '30 cm. ma-
gas és 45—50 cm. széles körfallal láthatjuk 
el, hogy a telepből kiszivárgó trágyáié ne vesz-
szen el. A telep talajánák a kut felé 5°/o-os 
esése legyen és ezt kővel vagy téglával rak-
juk ki, ezalatt azonban legalább is 30 cm.-re 
vastag anyagréteggel kell kiverni a telep alját. 
Az ilyen telep berendezése maximum 10 frtba 
kerül a szivattyú nélkül, amelyet 2J—30 frtért 
be lehet szerezni a Geittner és Rausch czég-
nél Budapesten, VI., Andrássy-ut. 

Ami már mostan a ganaj kezelését illeti 
a telepen, az kiváló fontossággal bir. A te-
lepre kihordott ganajt nem szabad egy csomó-
ban hagyni, hanem rétegesen és lehetőleg vé-
konyan el kell teregetni; nagyon természetesen 
az öntözésről megfeledkezni nem szabad. Nyá-
ron kétszer, télen pedig egyszer locsolni a te-
lepet untig elegendő. Télen a délután folyamán 
kell jól meglocsolni a telepet, a nyáron pedig 
reggel és este, amikor a nap tüze nem hevit 
oly nagyon és nem szárítja ki a ganajt. A trá-
gyának letapostatása ökrökkel okvetlen szüksé-
ges. Mikor a telep magassága a föld színétől 
számítva elérte az 1-5 m.-t, akkor nem kell töb-
bet hordani a telepje, hanem igenis jól és ala-
posan leföldelhetjük a trágyát és igy hagyjuk 
állani addig, mig jól meg nem érik, amit pedig 
ugy tudunk meg, ha a telepnek bármelyik ré-
széről kihuzunk egy szalmaszálat és ha az 
ujjaink között fogva egy gyönge húzásra széj-
jei szakad, akkor a trágya megérett és ki lehet 
hordani. 

Ezekben mondottam el röviden a legszük-
ségesebb tudnivalókat a trágyatelep készítésére, 
kezelésére és állapotára vonatkozólag. 

M. 8. 
Fükeverék összeállítása. (Felelet a 603. 

kérdésre) A jelzett viszonyok között a követ-
kező keverék ajánlható : 

Agrostis stolonifera . . . 1-5 kg. 
Phleum pratense . . . ' — - 2-5 „ 
Festuca pratensis - 3-8 „ 

„ arundinassa ... - 7"0 „ 
Alopecurus pratensis - l'O „ 
Cynosurus cristatus . . - 2-0 „ 
Festuca rebra - 4-5 „ 
Trifolium hybridum ._ - l'O „ 

repens - l'O „ 
Összesen . . . 24'3 kilogramm 

holdanként. Gs. 8. 
A tengeri apadása a góréban. (Felelet a 

604. sz. kérdésre) A magyar tengeri a góréban 
ősztől tavaszig átlag 20%-ot veszít, a pigno-
letto átlag 15%-ot. Az tehát teljesen ki van 
zárva, hogy a tengeribeszáradás által súlyából 
egy hét alatt 3'9°/o-ot veszíthessen, mert ha a 
veszteség az első hónapban a legnagyobb is, 
az nem tesz ki többet 5°/o-nál, holott a jelen 
esetben az 15'6% volna. Gs. 8. 

A vermelt csalamádé köbméterjének 
súlya. (Felelet a 605. siámn kérdésre) A vermelt 
csalamádé süppedésének mértéke több körül-
ménytől függ. Aszerint amint az berakáskor 
többé vagy kevésbé lesz betaposva, amint a 
bevermelt csalamádé zsengébb vagy kórosabb, 
amint a reá rakott földtakaró vastagabb vagy 
vékonyabb, lesz az ülepedés kisebb vagy nagyobb 
mérvű, megy átlagban az üllepedés az eredeti 
magasság —1/2-ét teszi ki. 

Egy köbméter jól leülepedett vermelt 
csalamádé köbmétere Suschka Rihárd intéző ur 
mérése szerint 6—6-5 q. Cs. S. 

Repczelegeltetés és szecskaetetés. (Felelet 
a 606. sz. kérdésre). A fagyos repcze legeltetése 
sem a juhoknak, sem a repczének nem árt, ha 
oly juhokról van szó, melyek a hideget meg-
szokták, s ha a legeltetés futólag történik, ugy, 
hogy a juhok inkább csak a nagyobb leveleket 
rághassák le a repczéről, de a szivét ne bántsák. 
Hogy az edzettebb juhoknak nem árt a fagyos 
takarmány, azt Északeurópa s Délpatagónia 
juhai bizonyítják, melyek egész télen a legelőn 
vannak, s néhány hónapig ugy táplálkoznak, 
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hogy a hó alul kaparják ki a füvet. Pedig a 
délpatagóniai juhok nemis közönségesek, hanem 
angolvérü husjuhok. Finomabb merinójuhokkal 
azonban alig tanácsos a fagyos repczét legel-
tetni, mert azok nagyon fázós természetűek, s 
ezért rosszul táplálkoznának rajta. Eszerint 
tehát inkább csak hosszúszőrű juhokkal taná-
csos a fagyos repczét legeltetni. 

A jármosökrökkel szálasan és egyúttal 
szecskázva is czélszerü a takarmányt etetni. 
Ugyanis a jármosökrökkel répát, abrakot vagy 
más rövid takarmányt is szoktunk etetni, de 
ahoz okvetlenül tanácsos szalmaszecskát keverni, 
s azonkívül még szálasan is etetünk az ökrökkel 
szénát vagy szalmát. Az összes szálastakarmányt 
szecskázva etetni nem czélszerü, vagy legföljebb 
csak bizonyos kivételes esetekben ajánlatos, pl. 
akkor, ha csak romlott (penészes, üszögös, 
rozsdás) takarmányunk van, mely esetben meg-
szecskázzuk, s a Wentzky-féle gőzölővél javítjuk 
meg, de ebben az esetben is többnyire jobb, 
ha a kevésbbé romlott részét szálasan etetjük. 
Az állatok kevésbbé jól értékesitik a szecskát 
mint a szálast, mert a szecskát könnyebben 
tudják lenyelni, s igy kevesebbet rágják, de 
azonkívül jobban is szeretik az állatok a takar-
mányt szálasan mint szecskázva. 

CselTcó. 
Tengerietetés lovakkal. (Feléieta 607.su. 

leér ölésre) Hazánk azon vidékein, ahol kevés 
tengerit termesztenek, nagyon elterjedt az a 
balhit, hogy a lovakkal nem czélszerü tengerit 
etetni, pedig déli megyéinkben már nagyon 
régóta s jó eredménynyel gyakorolják azt. 
Persze ha a jó vérű lóval, mely csak zabhoz 
van szokva, hirtelen tengerit etetünk, akkor 
okvetlenül meg fogja azt sinyleni, de ha a ten-
gerit megfelelő alakban s kellő átmenettel al-
kalmazzuk, akkor értékes lovakkal is bátran 
etethetjük, amit az bizonyít, hogy pl. Ausztrá-
liában még a telivérlovakkal is etetnek tengerit. 
Azonban ha a gyors járásnemekben használt 
uri lovaknál mégis maradunk a zab mellett, a 
gazdasági lovaknál bízvást áttérhetnénk az ol-
csóbb tengerire, mert ezeknél a tengerivel 
ugyanazt a táphatást érhetjük el, mint a zabbal. 
A tengeri azonban csak akkor helyettesitheti 
teljesen a zabot, ha a lovat fokozatosan szok-
tatjuk hozzá, s ha kellő formában etetjük, 
Nevezetesen tisztán, vagyis magában nem czél-
szerü a tengeridarát etetni, mert igy puhítja s 
hizlalja a lovat, szintúgy akkor is, ha mint 
finom darát etetjük: ellenben az elegendő szecs-
kával kevert durva tengeridara szárazon etetve 
nem puhit többé. Legjobb etetési módja a ten-
gerinek azonban az, ha csövestől daráitatjuk, 
mert igy az emésztőszervekbeu lazább marad-
ván, jobban emésztetik meg, emésztési zava-
rokat nem okoz, s legkevésbbé sem puhítja s 
izzasztja a lovat. Darált csövestengerivel tehát 
bátran helyettesíthetjük a gazd. lovaknál akár 
az egész abrakot, sőt az uri lovaknál is bátran 
pótolhatjuk azzal a zabnak legalább egy részét. 
Miután a „darált csöves tengeri" etetését nagyon 
kívánatosnak tartjuk, fölhívjuk figyelmét a „Köz-
telek" idei 66. számának hasonczímü közlemé-
nyére, valamint a 90. szám „Hoffher és Schrantz 
csövestengeri-darálója" czimü közleményére, me-
lyekből mindent megtudhat, a mire a tengeri 
ily módon való etetésének meghonosítása végett 
szüksége van. A korpáról csak annyit említünk, 
hogy az távolról sem oly jó pótolója a 
zabnak, de ha ezt is óhajtja etetni, akkor rozs-
korpát használjon, mert az nem petyit ugy 
mint a buzakorpa. 

Cselló. 
Répaetetés hasas koczákkal. (Felelet a 

608. sz. kérdésre) A takarmányrépa jó sertés-
takarmány ugyan, de egymagában még a meddő 
koczáknak sem elégséges, s igy a hasas koczák 
még kevésbbé érhetik be vele. Ugyanis a sértés 
is megkívánja azt, hogy vizenyős takarmányon 
kívül némi szárazat is kapjon, továbbá a répá-
nak hashajtó hatása is van, s igy nagyon meg-
viseli a koczákat, ha azok egyedül csak répával 
kénytelenek élni. Általán azt tartják, hogy a 

sertéssel csak annyi répát czélszerü etetni, 
amennyivel tápanyagszükségletének fele födöz-
hető, ami 100 kg. élősúlyra mintegy 7—8 kg. 
répának felel meg, mert a tenyészkoczával 100 
kg. élősúlyra 1'6 kg. em. szervesanyagot taná-
csos etetni, 1 kg. répában pedig O'll kg.-em. 
szervesanyag foglaltatik. Ezért tehát azt ajánl-
juk, hogy a koczákkal darát, korpát, olajpogácsát 
szóval fehérjében gazdagabb anyagokat is etes-
sen, mert az ébrények főleg ezt a tápláló-
anyagot igénylik, de a répa kevés fehérjét tar-
talmaz. Megfelelő adagok a hasas koczák szá-
mára pl. a következők, melyek 100 kg. élő-
súlyra vonatkoznak: 8 kg. takarmányrépa s 1 
kg. korpa, vagy 8 kg. répa, 0'5 kg. gabonadara, 
s 0'5 kg. korpa, vagy 8 kg. répa, 0 7 5 kg. 
gabonadara s 0'2 kg. olajpogácsa. A répát leg-
czélszerübb főve etetni, de á sertés nyersen is 
szívesen eszi. Nagyon ajánlatos a sertés takar-
mányához kevés polyvát is keverni, mert ezzel 
természetszerűbbé teszszük a répát, s a takar-
mány emészthetőséget is fokozzuk, mi részint a 
jobb rágásra, de arra is vezethető vissza, hogy 
a polyva lassabban megy az emésztőszerveken 
végig, s igy a répát s darát is visszatartja, 
vagyis a polyvával tartott sertésnél hosszabb 
ideig hatnak az emésztési nedvek a takar-
mányra. Cselkó. 

Marhahizlalás. (Félélet a 609. sz. kérdésre) 
Miután a 18 db, páronkint 9 q. sulyu fiatal 
ökör számára 600 q. répa s 80 q. hereszéna áll 
rendelkezésre, mintegy 75 q. répa s 10 q. -széna 
esik 1000 kg. élősúlyra. Ha továbbá a hizlalás 
tartamát 150 napban állapítjuk meg, akkor na-
ponkint 50 kg. répát s 7 kg. szénát vagyunk 
képesek 1C00 kg. élősúlyra etetni, a miben kö-
zel 9 kg. em. szervesanyag foglaltatik, s ugy 
még körülbelül ugyanannyi em. szervesanyagot 
kell a polyvával s abrokkal adnunk. Számítsunk 
pl. 11 kg. polyvát, mely körülbelül 3'8 kg. em. 
szervesanyagot tartalmaz, akkor a még hiányzó 
5'5 kg. em. szervesanyag pótlására körülbelül 
7 kg. tengeri kell s igy 1000 kg. élősúlyra 
kapnának az ökrök naponta: 

50 kg. répát, 7 kg. hereszénát, 11 kg. poly-
vát vagy tavaszi szalmát s 7 kg. tengerit, a 
miben foglaltatik 27 -l kg. szárazanyag, 1'8 kg. 
fehérje, 0'5 kg. zsir és 15'5 kg. szénhydrát, 
vagyis összesen 17*8 kg. em. szervesanyag, 
melyből 7'1 kg. a szálastakarmányban fordul 
elő. Abban az esetben, ha pl. csak 120 napig 
szándékozunk hizlalni, több répát és szénát 
tudunk naponta etetni, s igy kevesebb tengerire 
is szorulunk. Ezen föltétel alatt pl. következő-
kép állapithatjuk meg 1000 kg. élősúlyra a 
napi adagot: 

60 kg. répa, 8'5 kg. hereszéna, 10 kg. 
polyva s 5 kg. tengeri, amiben foglaltatik 27-0 
kg. szárazanyag, 1"9 kg. fehérje, 0'5 kg. zsir és 
15'5 kg. szénhydrát. vagyis összesen 17 9 kg, 
em. szervesanyag, melyből 7 5 kg. a szálasta-
karmányban fordul elő. Tengeri helyett termé-
szetesen más abrakfélét is lehet használni, 
de a kereskedelmi takarmányokban többnyire 
drágábbak az em. szervesanyagok, s ezért in-
kább a tengerit ajánljuk. Cselkó. 

Marhahizlalás és fejőstehenek etetése. 
(Felelet a 610. sz. kérdésre) Széna nélkül ter-
mészetesen csak akkor lehet sikerrel marhát 
hizlalni, ha konczentrált takarmánynyal pótol-
juk azt, amit különben a szénával adnánk, 
vagyis ily esetekben több abrakot kell etetni, 
mint midőn szénánk is lenne. Elég jó hizlaló-
takarmány pl. a következő : 

60 kg. répaszelet, 10 kg. tavaszi szalma, 
4 kg. buzapolyva, 5 kg. tengeridara, 3 kg. 
korpa s 2 kg. melassze. Ebben foglaltatik 27'2 
kg. szárazanyag, 1'35 kg. fehérje, 0'46 kg. 
zsir és 15'33 kg. szénhydrát, vagyis összesen 
17'14 kg. emészthető szervesanyag, melyből 
5'56 kg. a szálastakarmányban van. Miután a 
friss és a besavanyított répaszelet tápértéke 
körülbelül egyenlő, eleintén friss, később pedig 
savanyu szelet etethető. Ha az állatok később 
már nem tudnák az egész takarmányt megenni, 
akkor czélszerü a szalmának egy részét fél-

annyi tengeridarával vagy korpával helyettesí-
teni, hogy a takarmánynak csak térfogata 
csökkenjen, de nem tápanyagtartalma is. 

A jó fajtájú fejősteheneket nem nehéz 
ugy táplálni, hogy sok tejet adjanak s kövérek 
is legyenek, ha 4 literre apadtak le, mert a tej 
mennyiségére azáltal tudunk hatni, hogy sok 
vizenyős takarmányt és elegendő fehérjét ete-
tünk, a kövér testet pedig ugy érjük el, hogy 
sok emészthető szervesanyagot is juttatunk a 
teheneknek. Csakhogy a jelen esetben a fehér-
jével vagyunk kissé megakadva, mert szénát 
nem etethetvén, csak a korpa az, mely némi-
leg sok fehérjét tartalmaz. Ezért inkább azt 
tanácsolnánk, hogy azon esetben, ha nehéz-
séggel nem jár, inkább olajpogácsa s maláta-
csira vásároltassák korpa helyett, mi a hízó-
ökröknek is csak előnyére lenne, mert azoknak 
sem ártana, ha több fehérjét tartalmazna a 
takarmányuk. De a korpa különben sem tar-
tozik az olcsó takarmányokhoz, mert -emészt-
hető szervesalkatrészei nem oly hatásosak, mint 
az olajpogácsa emészthető szervesalkatrészei s 
igy a jelen esetben kettős nyereséggel járna, 
ha inkább az emiitett takarmányok szereztetné-
nek be. Ha tanácsunk elfogadtatik, akkor a 
következő takarmányt kaphatnák a tehenek: 

50 kg. takarmányrépa, 8 kg. tavaszi szalma, 
4 kg. polyva, 3 kg. tengeridara, 3 kg. repeze-
pogácsa, 3 kg. malátacsira s 2 kg. melassze. 
Ebben foglaltatik 25'6 kg. szárazanyag, 2'25 
kg. fehérje, 0'54 kg. zsir, 14 69 kg. szénhydrát, 
vagyis összesen 17'49 kg. emészthető szerves-
anyag, melybőr 4 7 2 kg. a szálastakarmányban 
van. Itt is a szénhiány kényszeritett minket 
arra, hogy oly sok abrakot vegyünk kombiná-
czióba. A rendelkezésre álló vizenyős takar-
mányt azért osztottuk meg a kétféle állat között 
igy, mert a répa jobb tejtakarmány mint a 
szelet; a tavaszi szalmáról pedig megjegyezzük 
hogy a tehenekkel inkább árpaszalmát, a hízók-
kal pedig zabszalmát tanácsos etetni. Takar-
mányadagolásaink természetesen csak tájékoz-
tatók akarnak lenni, mert nekünk fogalmunk 
sincs arról, hogy a kérdéses esetben mennyi 
répával stb. rendelkeznek. Cselkó. 

Takarmányrépa és szalma eladása. (Fele-
let a 611. sz. kérdésre) A haszonbéri szerző-
désekben foglalt azon kikötés, hogy bérlőnek 
nem áll jogában a bérelt birtokon termelt ta-
karmányt eladni, rendszerint csak a szálas ta-
karmányra vonatkozik a burgundi vagy takar-
mányrépára pedig nem. Minthogy azonban ez 
a kérdés törvényileg szabályozva nincs, mint-
hogy továbbá a szóban forgó szerződés nem 
takarmányt, hanem takarmányfélét emlit, és 
ezen fogalom alá tényleg a takarmányrépa is 
tartozik, valószínűnek tartjuk, hogy per esetén 
a biróság, esetleg szakértők igénybevételével, 
ugy fogna dönteni, hogy miután a takarmány-
répa is takarmányféle, ezen termény is a szer-
ződés szerint el nem adható termények sorába 
tartozik s ez egyedül a szerződés hiányos fo-
galmazásának a következménye. 

A szalma ezidén nagyon keresett és jól 
fizetett czikk, amelynek szállítására a „Köz-
telek" is f. évi 54., 56., 61. és 65-ik számaiban 
felhívta a gazdákat; ezen felhívásban a szállí-
tás föltételei részletesen közöltettek, tessék 
tehát ez ügyben közvetlenül az OMGE. igazga-
tóságához fordtílni. Hensch. 

Fazsindely és cseréptetők tartóssága. 
(Felelet a 612. sz. kérdésre) Tapasztalásból tud-
juk, hogy a fazsindely-tetőt kisebb évi tataro-
zás mellett 18—20 évig fenn lehet tartani. 
Huszonöt évnél régibb fazsindely-tetők azon-
ban már oly nagy s költséges évi javításokat 
szoktak igényleni, hogy rendszerint előnyösebb-
nek látszik újra fedetni, vagy amennyiben 
maga a fedélszék még jó karban, kátrányos 
vagy aszfaltos lemezzel bevonatni. 

Cserépzsindely-tetőknél a fennállást jelen-
tékenyebb tatarozás nélkül körülbelül 50 évben, 
rendes évi javi javításokkal pedig 100 évben, 
sőt elsőrendű anyagnál még azon felül is — 
állapithatjuk meg. Sz. 
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Dohánypa j ták fa része inek konzerválása . 
(Felelet a 613. sz. kérdésre) Az időjárás kedve-
zőtlen befolyásának kitett farészek bemázolása 
kátránynyal kétségtelenül haszonnal jár s a fa 
tartósságát jelentékenyen növeli. Tekintve azon-
ban, hogy hatékony alkatrészét — a kátrány-
olajat, kreosotolajat — a Carbolineumban is 
feltalálhatjuk, inkább az utóbbit a j án lha t juk ; 
annyival is inkább, mer t ebben a könnyen illó 
olajak bizonyos mértékben lekötve vannak, mi-
által a konzerváló hatás is tovább tart . 

Szükségesnek tartom azonban kérdésttevőt 
figyelmeztetni, hogy hasonló védő mázolást csak 
teljesen kiszáradt farészekre szabad alkalmaznia; 
miért ha bizönyos is, hogy a bemázo lá sa száraz 
fa tar tósságát növeli, még biztosabb, hogy ned-
vesre kenve annak elkorhadását i jesztően sietteti. 

Sz. Oy. 
Aszfa l t fedéllemez t a r t ó s s á g a . (Felelet a 

614. sz. kérdésre.) Miután kérdésttevő átfedés-
ről tesz említést, ugy bizonyára kérdéses istálló-
j ának régi, már részben elkorhadt fazsindely, 
vagy kátrányos lemez fedelének ú j ra való be-
vonása forog szóban. 

E czélra pedig az aszfaltlemezt mindenek 
felett ajánlhatjuk, mer t ugy tartósságát, mint a 
feritartás költségeit tekintve tapasztalatunk 
szerint czélszerübb S jutányosabb, mint akár a 
kátrányoslemez, akár a fazsindely fedés. 

A kátrányos lemez t . i. az időjárás be-
hatásának kitéve erősen megváltozik, megke-
ményedik, repedéseket kap és elveszti vizhat-
lanságát. Ezt pedig csak azáltal tudjuk ellen-
súlyozni, hogy a tetőt rövidebb vagy hosszabb 
időközben ú j ra meg ú j ra bemázoljuk; azaz a 
lemezt ú j r a ' telitjük azokkal az illó s vizben 
oldható olajokkal, melyek a nap heve alatt el-
párologtak s az eső, hó v iza által kilugoztattak. 

Az aszfalt-lemez ellenben teljesen szag-
talan, és könnyen párolgó vagy vizben oldható 
álkatrészeket nem vagy csak elenyésző kis mér-
tékben tartalmaz. Eredeti rugékonyságát ez 
okból tehát minden további konzerválás nélkül 
is hosszabb ideig megtart ja. Miután igy az időn-
kénti bemázolás elmarad s vele a fentartás 
évi költsége is elesik, az első befektetésre for-
dított pár fillérnyi többkiadás — lévén az asz-
faltlemez értékesebb s drágább anyag a kátrá-
nyosnál is, mihamarabb megtérül. 

Az aszfaltlemezek tartósságára ugyan 
még nincs kellő tapasztalatunk mert 9—10 
évnél idősb tetőt — legalább én — még nem 
ismerünk. Azt azonban bizonyosra vehetjük, 
hogy állandóbb mint a kátrányoslemez s leg-
alább annyi ideig tart — még kedvezőtlen kö-
rülmények között is — mint egy fazsindelyfedés. 

A vele dolgozó czégek ha a fedés mun-
kájával is megbízatnak •— minek ára minden 
anyaggal s egyszeri bemeszeléssel együtt a 
munka nagyságához képest 1.30—1.60 korona 
között váltakozik — rendszerint 5—10 évi in-
gyenes jótállást vállalnak el, olyformán, hogy 
ez idő eltelte után a tetőt még teljesen jó, 
mondhatni u j állapotban adják át. További 
10-—12 évi fentar tásért már bizonyos évi áta-
lányi vagy négyszögméterenkint megszabott 
egységárt, 12—15 fillért szoktak követelni. 

Ilyformán tehát 20 évi fennállásra bizto-
sítva volnánk; ennyi idő után pedig a tetőre 
fedett eredeti fazsindelyekből ba josan találunk 
egy-két ép darabot. 

Száhlender Oy. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
Rovatvezető: de Pottere Brúnó. 

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület igazgató-
választmányának Pillér Kálmán elnöklete alatt 
október 7-én tartott ülésében tárgyalás alá vette 
a Somogyvármegyei Gazdasági Egyesületnek a 
német vámtarifa-tervezet tárgyában a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségéhez intézett 
átiratát s azt teljes egészében magáévá tette. 

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányának indokolásából, melyre 

a német vámtarifa-tervezet tárgyában elfoglalt 
• álláspontját fektette, az alábbi figyelemreméltó 
szempontokat emeljük ki. A . német vámtarifa 
határozottan védvámos irányzatú;mely magasvéd-
vámokkal sutja illetve szorítja ki a német biroda-
lom határaiból, leginkább a mezőgazdasági ter-
ményeket, igy tehát minden bizonynyal érvé-
nyesülni fog a német mezőgazdaság ama törek-
vése, hogy a mezőgazdasági termelés a tenge-
ren-tuli verseny ellen megvédessék s számára 
a belfogyasztás biztosíttassák. A német vámtarifa 
tehát nem tekinthető a magyar mezőgazdaság 
termelése elleni hadizenetnek, mert ez csak igen 
alárendelt szerepet játszik a német bevitelben. 
Sőt a német birodalom ily irányú állásfoglalásá-
ban biztató jeleket láthatunk e tekintetben, hogy 
végre Magyarország is rá fog térni az önterme-
lés védelmének terére. Az ezzel ellenkező keres-
kedelmi és vámpolitika követése az öngyilkos-
sággal lenne határos. Az érdekes indokolás utal 
arra, hogy aligha lehet kilátásunk, hogy Német-
országtól jelentékenyebb kedvezményeket esz-
közölhessünk ki s nem marad más hátra, mint 
módozatokkal keresni, a német vámtarifa által 
okozta károsodásunk ellensúlyozására. Mind 
emellett nem helyesli az indokolás a német biro-
dalom ellen való háborút, mert abból hasznot 
Ausztria és kárt csak Magyarország meríthetne, 
amennyiben a mezőgazdasági terményeink ez 
esetre a német birodalomból teljesen kiszorul-
nának s mi majdnem kizárólag Ausztria iparára 
lennénk utalva, mig ellenben a keleti államok 
mezőgazdasági terményei elözönlenék a közös 
vámterület határait s egyedüli külfogyasztási 
területünkön Ausztriába versenyeznének mező-
gazdasági terményeinkkel. A keleti államok 
mezőgazdasági terményei ellenébén kell legin-
kább is oly magas vámtételeket megállapítanunk'' 
mint a minőkkel védekezik a német birodalom 
s ha Ausztria ama törekvésünknek gátat vetne, 
rá kell térnünk az önnálló vámterületre. Ez a 
vámpolitika nem volna ártalmára a magyar ipar-
nak sem, mert a mezőgazdaság fellendülése 
nagyobb belfogyasztást biztositana a honi ipar-
nak. Az indokolás ezt akként fejti ki, hogy más 
államok azon ipari ágaknak adnánk kedvezmé-
nyeket, melyek nálunk még nem léteznek, vagy 
egészen fejletlenek s akkor azon iparágaink, 
melyek itt bent már kellő létfeltételekkel birnak, 
de az osztrák ipar nyomása következtében, nem 
képesek fellendülni, sokkal gyorsabb és hatható-
sabb fejlődésnek indulnának. 

A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület igaz-
gató-választmányának. állásfoglalása és indoko-
lása teljesen azonos a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetsége nagygyűlésein és a gazda-
kongresszusok állásfoglalásaival s csak kívá-
natos, hogy a többi vármegyei gazdasági egye-
sület is ezen mezőgazdasági érdekeinket kivá-
lóan érdeklő fontos közgazdasági kérdésben a 
Sárosvármegyei Gazdasági Egyesületéhez hasonló 
alapossággal indokolják meg állásfoglalásaikat. 

A Szatmárvár megyei Gazdasági Egyesület 
november hó 6-án Domahidv Ferencz elnöklete 
alatt igazgató-válaszmányi ülést tartott s köszö-
nettel vette tudomásul, hogy a földmivelésügyi 
miniszter az egyesület által szeptember 22-én 
tartott lóverseny díjazására 1000 korona segélyt 
utalványozott. Poszvék Nándor titkár bejelenti, 
hogy az összes járási főszolgabiróságoktól be-
szerzett adatok szerint a - m e g y e területén 25 
helyen tartottak aratási ünnepeket. Megállapította 
az igazgató-választmány az egyesület amerikai 
szőlőtelepéről folyó évfolyamán eladásra kerülő 
ojtványok és vesszők bejelentett árait ; az egye-
sületi tagok valamint a tömeges megrendelők 
részére 10% engedményt ad az egyesület. A 
földmivelésügyi miniszter leiratára nézve mely-
ben jelentést kér arról, hogy az egyesület és az 
egyesületi tagok a gazdasági munkás- és cseléd-
segélypénztár fejlesztése érdekében milyen tevé-
kenységet lejtettek ki, az igazgató-választmány 
sajnálattal kénytelen beismerni, hogy az u j in-
tézményt a cselédek és munkások egyrészt bizal-
matlanul fogadták, másrészt a terhes kötelezett-

ig szariadnak s habár ugy a gazdák mint 
az egyesület sokat fáradtak azon, hogy az intéz-
mény jó oldalát ismertessék s a munkásokat 
belépésre késztessék, sajnos az intézmény a 
vármegyében nagyon nehezen terjed. Ennek 
okát az igazgató-választmány egyrészt abban is 
találja, hogy a rendkívül túlterhelt községi 
jegyzők egyes helyeken nem foglalkozhatnak ez 
ügygyei ugy, amint ez üdvös intézmény meg-

| érdemelne. A mult télen is számos népies elő-

adáson ismertette az egyesület az u j intézményt, 
nagyszámú ismertető füzetett osztott ki s sze-
mélyes, érintkezéssel is . több mynkást ép az 
egyesület birt belépésre. Az igazgató-választ-
mány felkérte a főszolgabirákat, hogy utasítsák 
a községi elöljárókat arra, miszerint deczember 
10-ig értesítsék az egyesületet arról áz ered-
ményről, mit községeikben ez intézmény elért s 
egyben 'felhívták figyelmüket arra, hogy közvet-
len érintkezésük alkalmával ne csak ismertessék 
az intézményt, de hozzák is tudomásra, hogy a 
községekben ki van kötelezve s segélypénztár 
ügyeit eLátni; végül körlevelet intéz a választ-
mány a megye összes lelkészeihez és tánitóihoz 
ez ügynek lelkes felkarolása végett. 

A Liptómegyei Gazdasági Egyesület igazgató-
választmánya Andaházy Géza elnöklete alatt 
október hó 22-én tartott ülésén tudomásul vette 
a Rózsahegyen tartott állatkiállitás eredményé-
ről a biráló-bizottság jelentését, amely szerint 
33 kispirtokos, 48 drb szarvasmarhát mutatott 
be, melyek közül 15 drb 133 koronával lett dí-
jazva. A földmivelésügyi miniszter jelentést kér 
az egyesülettől, hogy az egyesület és tagjai az 
országos gazdasági és munkás cselédsegély-
pénztár ügyében, mily működést fejtettek ki. Az 
igazgató-választmány felkéri az alispánt, hogy a 
közigazgatási hatóságokat az erre vonatkozó 
törvény keresztülvitelére szorítsa, az egyesület 
pedig a maga körében s különösen a téli népies 
gazdasági előadások alkalmával minden lehetőt 
elkövet a segélypénztár népszerűsítésére. A 
választmány , a vármegye részére a lótenyésztés 
egyöntetűségének emelése czéljából a lipiczai 
fajt véli, mint legmegfelelőbbet megállapítani s 
Oszada, Luzsna és Revucza községek részére 
két lipiczai ménből álló két-három évi ingyenes 
ménteiepet kér a földmivelésügyi minisztérium-
tól. Az igazgató-választmány több felmerült eset-
ből folyóiag az első Magyar Általános Biztosító 
társaságot az egyesülettel szemben fönnálló szer-
ződésének betartására szólítja -fel. 

A Szolnok-Dobokavármegyei Gazdasági Egye-
sület október hó 10-én Korniss Viktor gróf el-
nöklete alatt igazgató-választmányi ülést tartott. 
Szemmáry József titkár előterjesztésére a választ-
mány megállapította a hűséges, hosszú ideig 
egy helyben való szolgálatukért állami dijjal 
utalmazott gazdasági munkások és cselédek 

névsorát. Az igazgató-választmány ifj. Máthé 
György magyar-décsei lakosnak 60 koronát, 
Berdóczy Sándor bálványos-váraljai lakosnak 50 
koronát és Togyerán János oláh-bogáthai lakos-
nak 40 K. s mindegyiknek dicsérő oklevelet itélt 
oda a gyümölcsfakezelés terén kifejtett ered-
ményes működésűkért. E három jutalmazotton 
kívül több kisgazda gyümölcsöseik gondos keze-
léseért dicsérő oklevélleltüntettetett ki. Tudomásul 
vette a választmány, hogy a deési, szamos-ujvári 
és bethleni üsződijazások alkalmával 226 darab 
üsző lett bemutatva s ezek közül 30 darabot a 
biráló bizottság 1050 korona pénzdíjjal jutalma-
zott, 160 darab állat részére dicsérő okleveleket 
adott ki. Szemmáry József titkár jelentést tett a 
deési ügetőverseny meg nam tartásának okairól, 
majd az őszi szállításra az egyesületnél ren-
delt gyümölcsojtványok és csemetékről, továbbá 
egyéb folyó ügyekről. 

Foglalkozott az igazgató-választmány a m. 
kir. kataszteri igazgatóság azon átiratával, mely-
ben a földadó-kataszter revíziója érdekében-
megindított előmunkálatok kiegészítése czéljából 
arra kéri az egyesületet, hogy Szolnok-Doboka 
vármegye jelen közgazdasági állapotát a 20 
évvel ezelőttivel ismertessék, Az ismertetés el-
készítésével dr. 'Torma .Miklós elnöklete alatt 
egy bizottságot kért fel az igazgató-választmány. 
Az igazgató-választmány elhatározta, hogy a 
vármegye közönségétől az egyesület czéijaira 
í/40/o pótadő megszavazását kéri. 

A Pestvármegyei Gazdasági Egyesület gróf 
Keglevich, Gábor elnöklete alatt tartott ülésében 
megállapította az egyesület jövő évi programm-
jára vonatkozó s a közgyűlés elé terjesztendő 
javaslatot. Az egyesület a jövőre is folytatni 
fogja a gazdakörök szervezését, két helyen házi-
ipari tanfolyamot, 52 községben pedig népies 
gazdasági előadásokat fog rendezni. Az egyesü-
let a megye területén szervezendő minta paraszt-
gazdaságok fejlesztésén is közre kiván működni, 
valamint tanulmányi kirándulásokat is fog a 

jövő évben rendezni. Az apaállatok beszerzését 
a községeknek megkönnyíti, az állatgondozókat 
jutalmazni fogja, csikó- és borjulegelők létesí-
tését anyagilag támogatja. A vármegye külön-
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böző vidékén szarvasmarha-díjazásokat rendez, 
közreműködik tejszövetkezetek alakításában s 
az OMGE. úgyis, mint a Gazdasági Egyesüle-
tek Országos Szövetségével karöltve szőlőkapáló-
gép- és eszközbemutatót, 3 helyen lódijazást, 
Czegléden pedig lóversenyt fog rendezni. Az 
egyesület szakosztályai szintén megtartották ala-
kuló üléseiket. 

VEGYESEK. 
Mai számunk tartalma: 

Olda 
OMGE. közleményei. _ __ 1859— ÍS67 
A földmivelésügyi minisztérium előirányzata 1867 
Gazdasági egyesületek mozgalma, ... 1867 

Állattenyésztés. 
Apróságok az állattenyésztés köréből 1869 

Gazdasági gépészet. 
Ujabb találmány a géptechnika terén... 1869 

Gazdasági növénytan. 
Peronospóra a búzán ... 1870 
A burgonyabokrok átörökítő képességéről ... 1870 

A homoki szőlőmivelés. — A szőlőmoly és a szőlő-
iloncza; életmódjuk és irtásuk 1871 

Levélszekrény... . 1871 
Vegyesek 1874 
Kereskedelem, tőzsde 1877 

Uj gazdasági tanintézeti igazgató. A 
keszthelyi gazdasági tanintézetnek a dr. Csanády 
Gusztáv igazgató nyugalomba vonultával meg- ' 
üresedett igazgatói állására Ő felsége Gzakő 
Béla tanárt a tanintézet igazgatójává nevezte 
ki. Ezen kinevezéssel a keszthelyi gazd. tanin-
tézet élére nemcsak egy kiválóan érdemes 
tanár került, hanem egyúttal egy gyakorlati 
szakember is, akitől az intézet gyakorlati taní-
tásának fejlesztését méltán várhatjuk. Egyben 
a földmivelésügyi miniszter Schadl János ren-
des tanárnak az üresedésben volt igazgatói 
állás teendőinek három hónapon át történt 
gondos vezetéseért teljes elismerését fejezte ki. 

Gazdasági tudósítók. A földmivelésügyi 
miniszter Bayer Alajos bocsári lakost Torontál 
vármegye nagykikindai, Kuliffay Árpád felső-
besenyői lakos Fejér vármegye adonyi, dr. Pataky 
Albert cserneki lakost Szolnok-Doboka vár-
megye csákigorbói, Pataky János kaczvini 
lakost Szepes vármegye szepesófalvai, Tonhaiser 
József lévai lakost Léva r. t. város területére 
és Turson Gyárfás szászcsanádi lakost Alsó-
Fehér vármegye balázsfalvai járására nézve a 
gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

A németországi termés és a buzahiány. 
Németországban mindennemű terményből a ter-
més rosszabbul sikerült, mint a [mult évben. 
Különösen gyenge, sőt rossz eredményt adott a 
buza és részben a rozs is. Az árpa és zab 
hozama sem elégített ki mindenkit, sőt néhol 
határozottan silány marad t ; ugyanez áll a bur-
gonyára nézve, amely utóbbi termény igen 
fontos czikk Németország élelmezésében. Az 
áruforgalmi statisztikai adatok a beviteli áruk 
között bizonyságot szolgáltatnak a rossz termés 
igazolására, mert ime, a rozs kivételével, min-
den gabonanemből jóval jelentékenyebb az im-
port, mint az előző években volt. Különösen a 
buzabevitel emelkedik, r ohamosan : augusztus 
hó elsejétől október végéig már 3,750.000 quarter 
búzát importáltak a német piaczok, tehát 
2,210.000 quarterrel többet, mint a mult év 
megfelelő időszakában, a mikor a bevitel csak 
1,540,000 quarterre emelkedett. A rozsbevitel 
az oroszországi nagyon silány rozstermés követ-
keztében nem volt képes elérni a mult évi ma-
gasságot, de mert a rozs-árak emelkedésére ki-
látás van, valószínű, hogy Németország az 1901— 
1902-ik kampányban több orosz rozsot fog im-
portálni, mint a mult években. A folyó kam-
pányra nézve az összes buzahiáanyt 30 millió 
hektoliterre, a rozshiányt 15 millió hektoliterre 
becsülik. 

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet 
ifjúsági gazdaság egyesülete f. hó 21-én szé-
pen sikerült szakestélyt tartott. Jelen vol tak: 

Varga Kálmán tanár, tiszt, elnök, Gerlóczy, 
Bölöny, Füredy, Ejury, Balogh, L'huillier, 
Stepanko tanárok és az ifjúság teljes számban. 

Soltész Sándor III. éves h., az egylet el-
nöke szép beszédben fejtette ki az egylet czél-
ját, meleg hangon üdvözölte az egylet védnö-
két, Varga Kálmán tanárt , akinek köszönhető 
az egylet megteremtése. 

Varga Kálmán tanár az ifjúsághoz intézett 
lelkes beszéde után kihirdeti a pályázatok ered-
ményét, amely szerint „Miként bánjunk gazda-
sági cselédeinkkel" cz. munka szerzője Komá-
romy István lett az 50 koronás pályadíj 
nyertese. 

Bejelentette a védnök azután az u j pálya-
kérdéseket, amelyek a következők: 

1. Gerlóczy Géza-féle 20 koronás arany 
pályadí j : Miért vannak a magyar gazdának ki-
sebb átlagtermései a nyugati á l lamokénál? 

2. Bölöny Dénes-féle 20 koronás arany 
pá lyadí j : Fejős tehenek téli takarmányozása. 

3. Füredy Lajos-féle 20 koronás arany 
pályadíj : A len és kender termesztésének fon-
tossága. 

4. Varga Kálmán-féle 20 koronás arany 
pályadíj : Kivándorolt munkaerő által nehéz 
viszonyok közé került gazda milyen gazdálko-
dással segíthet leginkább b a j a i n ? 

5. L'huillier István-féle 30 koronás arany-
pályadi j : Kerti gazdaságok létesítésének fon-
tossága. 

Pályázati határidő junius 15. Pályázhatik 
minden rendes és az intézetet 2 éven belül 
elvégzett hallgató. 

A szakestély tárgysorozatát Nitsch Andor 
II. é. h. kezdette meg : „A szepesmegyei len-
termesztés és kikészítés" cz. értekezésével. 
Soltész Sándor pedig a következő vitakérdést 
vezette b e : Hogyan já r jon el a gazda, ha kert-
gazdasága mellett tejgazdaságot is akar létesi-
teni. Mindkét igen érdekes témánál tanulsá-
gos fejtegetésekbe és szakszerű vitatkozásba 
bocsájtkozott ugy az i f júság és vele együtt a 
jelenlevő tanárok is. 

Az osztrák tőzsdereform és a Central-
stelle. A Reichsrath előtt fekvő mezőgazdasági 
terménytőzsdék reformjára vonatkozó törvény-
javaslat ugylátszik nem elégíti ki sem a mer-
kantilistákat, sem az agráriusokat. A kereske-
delmi szerződések előkészítésével foglalkozó 
Centralstelle, amely a mező- és erdőgazdasági 
érdekek védelmére alakult, sincs megelégedve a 
törvényjavaslattal, mert , mint e hó 22-én tartott 
ülésén Eochenblum lovag előadó, kifej tet te: a 
beterjesztett törvényjavaslat nem egyéb ököl-
csapásnál az agráriusok arczába s mint ilyen 
tárgyalásul nem szolgálhat. Határozati javaslatot 
szerkesztett, amelyet egyhangúlag elfogadtak s 
amely szerint a cs. kir. kormány által beter-
jesztett s a tőzsdeszervezet reformját czélzó 
törvényjavaslat a mezőgazdaság érdekeinek nem 
felel meg, mert a törvényjavaslat az osztrák 
agrárpolitikai programm egyik főkövetelését, a 
mezőgazdasági terményekkel űzött fedezetlen 
tőzsdei határidőüzlet föltétlen megtiltását figyel-
men kivül hagyja. A törvényjavaslat továbbá 
minden számbavehető üdvös intézkedése daczára, 
tárgyalás alapjául nem szolgálhat azért, mert 
az ausztriai összes mezőgazdasági testületek 
már a mult évben tartott ankéten kijelentették, 
hogy a börzének minden oly reformja ellen, 
amely nem a fedezetlen határidőüzlet föltétlen 
tilalmából indul ki, tiltakozni fognak. Az állandó 
bizottság tehát kéri a képviselőházat, hogy a 
törvényjavaslatot tárgyalás nélkül utasítsa vissza, 
a kormányt pedig szólítsa föl, hogy u j törvény-
javaslatot terjeszszen be, melyben a fedezetlen 
határidőüzlet föltétlen megtiltása a leghatáro-
zottabb formában benne foglaltassák. Érdekes 
Furieh, az alsóausztriai malomszövetség képvise-
lőjének fejtegetése. Azt m o n d j a : van némi 
igazság abban, hogyha a fedezetlen határidő-
üzletet Ausztriában eltörölnék, Magyarország ha-
tározná meg a gabona árát . Azért minden 
erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a fede-
zetlen határidőüzletet Magyarországon is eltö-

röljék. Indítványozza, tegyék hozzá a határozat 
javaslathoz, hogy az osztrák kormány csak ar ra 
az esetre lépjen kiegyezési tárgyalásokba a 
magyar kormánynyal, ha az kötelezi magát, 
hogy a fedezetlen határidőüzlet eltörléséről szóló 
törvényjavaslatot terjeszt be a magyar képvi-
selőháznak. 

A hadseregellátás reformja Ausztriában. 
Ausztria a maga belügyeinek tisztázása mellett, 
mint a tények igazolják napról-napra egy-egy uj , 
olyan kérdést pendit meg és visz a megoldás 
biztos stádiuma felé, a mely hivatva van a 
gazdák jólétét biztosítani. A tőzsdereform után 
immár a hadseregellátás reformjának kérdése 
merült fel s ez ügyben az osztrák földmivelés-
ügyi minisztérium már konferencziákat is hivott 
össze. Az értekezleten a csehországi szövet-
kezetek központjának azon indítványáról volt 
szó, amelyben fölhivatik a hadügyminiszter, 
hogy a hadseregellátásnál első sorban a mező-
gazdasági szövetkezetekhez forduljon. A had-
seregellátás reformjának ilyetén kérdésében 
összehívott bécsi konferencziának a következő 
pontok szolgálnak alapul, amelyeket okulás 
kedveért egész ter jedelmünkben mi is lenyo-
matunk. 1. Olyan vidékeken, amelyeken szövet-
kezeti magtárak vannak, a hadügyminiszter ke-
zelőségei az aratás után ezekhez forduljanak 
azzal a kérdéssel, mennyi és milyen minőségű 
gabonát szállíthatnak a kincstárnak s jelöljék 
meg egyúttal a mennyiséget is, amelyet hóna-
ponkint szállítani kell. Olyan vidékeken, ahol 
szövetkezeti magtárak nincsenek, a hadügyi 
kezelőség forduljon a mezőgazdasági hitelszö-
vetkezetekhez, esetleg a bevásárló és értékesítő 
szövetkezetekhez. Az egyes termelésnél való 
vásárlás teljesen beszüntetendő. 2. A gabona-
árakat a hadügyi kezelőség állapítja meg a 
helyi piaczi árak és az illető hónapra megálla-
pított usance-föltetelek mellett. 3. A gabona a 
feltételek szerint vagy a szövetkezeti magtá-
rakban vagy a hadügyi élelmezési raktárakban 
veendő át . 4. H a a gabonát a szövetkezetek 
szállítják, ugy a szerződés feltételeinek betar-
tásáért is kezességet vállalnak. Az osztrák föld-
mivelésügyi minisztérium e követelésekalapján 
javaslatot dolgoz ki, amely szerint a tervet 
azután meg is valósítják. A magyar gazdáknak 
tehát sietniök kell, ha nem akarják, hogy az 
osztrákok ezzel is, mint mindennel, megelőzzenek 
bennünket. 

A szénkénegraktárak és a szénkéneg 
beszerzés. A földmivelésügyi miniszter az idei 
őszi szénkénegforgalom dolgában leíratott inté-
zett a szénkénegraktárakhoz, amelyekben figyel-
mezteti a raktárakat, hogy őszi szükségletüket 
jövőben idejekorán jelentsék be. Az 1897. 
deczember 17-én kell 73,781 sz. miniszteri 
rendelet értelmében legkésőbb május 5-ig tar-
toznak a szénkénegraktárak őszi szükségletüket 
bejelenteni, a raktárak legnagyobb része azon-
ban ezen határidőt nem tartotta be, hanem 
csak később s többszöri felhívásra. A f. évben 
is a bejelentési határidő elteltével még 8 hétig 
várt a földmivelésügyi miniszter, ekkor az összes 
bejelentett őszi szükséglet 242 vasúti kocsi-
rakomány, vagyis kerekszámban 18000 mm. 
szénkéneg volt. Minthogy a zalatnai gyár ezt 
az egész mennyiséget nem volt képes a kellő 
időre biztosítani, a Zalatnáról nem fedezhető 
mennyiséget külföldről rendelte meg a mi-
niszter, számítva arra, hogy a raktáraknak a 
bejelentett szükségleten felül még lesz szüksé-
gük szénkénegre. Külföldről tehát a szükséges 
mennyiségen felül, tartalékul még 43 vasúti kocsi-
rakományt rendelt. Rendelt továbbá 6000 u j szén-
kéneghordót csak azért, hogy a zalatnai gyár 
a szénkéneggyártást és szállítást minden fenn-
akadás nélkül szakadatlanul folytathassa. A 
raktárak legtöbbje azonban nem érte be azzal 
a mennyiséggel, amelyet őszi szükségletül be-
jelentett, hanem utólagosan és rendszerint már 
a gyéritési időszak elérköztével jelentett be 
még jelentékeny pótszükségletet oly mennyisé-
gekben, a melyek a számításba vett és bizto-
sított őszi szükségletet és tartalékot tetemesen 
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túlhaladták. Oly szénkéneggyár, a melyben 
szénkéneg nagyobb mennyiségben (pld. 50—60 
kocsirakománynyal) minden pillanatban készen 
kapható, külföldön sincs, s legfeljebb a mar-
seillei gyár az, amely némileg jelentékenyebb 
készletet raktáron tart. Marseilleből azonban a 
szénkéneg nagy távolság s a szállítási nehézsé-
gek miatt a legjobb esetben is csak .7—8 hét 
mulvá kerülhet raktárakba. Igy nagyon termé-
szetes, hogy a pótlólag vagy csak a gyéritési 
időszak elérkeztével bejelentett szükségleti több-
leteknek idejére való beszerzése és megérke-
zése alig lehetséges. Mindamellett megtesz a 
miniszter minden intézkedést ez irányban is 
s első sorban felszólította a zalatnai szén-
kéneggyárat, hogy a gyártást és szállítást a 
legnagyobb mértékben folytassa. A mi szénké-
neg más, közeli gyárakban kapható, azt részint 
már megszerezte és intézkedett, hogy a mit 
még csak lehetséges, beszerezzen. Ennek 
daczára megtörténhetik, hogy a szükségelt teljes 
mennyiség a kellő időre nem lesz a raktárakba 
szállítható. Ez esetre az illető szőlőbirtokosok, 
akik a szénkéneghez az idén őszön már nem 
juthatnának, halaszszák a gyérítést a jövő 
tavaszra. A most jelentkező nehézségek ujab-
ban igazolják, mennyire szükséges az, hogy a 
szőlőbirtokosok tavaszi, vagy őszi szénkéneg-
szükségletüket a megállapított határidőig (a 
tavaszi szükségletre nézve a megelőző évi 
deczember l-ig, az őszi szükségletre nézve — 
pedig az illető évi május hó 1-éig) az illeté-
kes raktárnál 'pontosan jelentsék be, már a 
kiszolgálás pontossága érdekében is. 

Nemzetközi czukorkonferenczia. A „Köz-
telelő 90. számában megírtuk, hogy a czukor-
prémiumok megreformálására egy czukorkon-
ferenczia összeülése ván tervbe véve. Mint ér-
tesülünk, a konferenczia deczember 16-án ül 
össze. A konferencziára meghívják Németorszá-
got, Ausztria-Magyarországot, Belgiumot, Spa-
nyolországot, Francziaországot, Nagy-Britaniát, 
Németalföldet, Svéd-, Olaszországot és Bomá-
niát. Az észak-amerikai Egyesült-Államok nem 
kapnak meghívást. Oroszországnak, amely a 
czukorprémium megszüntetését ellenzi, szintén 
kétséges a részvétele. Francziaország, amely 
eddig állást foglalt, most mint a diplomacziai 
hírekből ki lehet venni, bele fog egyezni a 
czukorprémium megszüntetésébe. Az egyes 
államok között Belgium már bejelentette kép-
viseletét. E szerint Belgiumot Smet de Nayer 
miniszterelnök és Kapelle meghatalmazott mi-
niszter a kereskedelelmi ügyek igazgatója fog-
ják képviselni a konferenczián. 

A pozsonyi II. mezőgazdasági országos 
kiállitás mezőgazdasági, házi és népipari fő-
csoportjának rendező-bizottsága hétfőn Pozsony-
ban a kereskedelmi kámara helyiségeiben ülést 
tartott Sprintzl Mór kamarai elnök elnöklete 
alatt. Az ülésen részt vettek a kiállitás igaz-
gatósága képviseletében Rubinéit Gyula a kiál-
lítási iroda főnöke, s a pozsonyi kamarán kívül 
a győri és beszterczebányái kamarák kiküldött-
jei és Horváth Jenő a helyi bizottság előadója. 
A soproni kereskedelmi és iparkamara távol-
létét kimentette. Az értekezlet megállapította a 
házi és népipari kiállitás kereteit s elhatározta, 
hogy minden egyes kamara a házi és népipart 

mily méretekben mutassa be s hogy a csoport 
egy külön épületben lesz elhelyezendő; ugyan-
csak külön épületben lesz elhelyezendő a mező-
gazdasági iparok csoportja, amelylyel kapcso-
latban az összes élelmezési iparok is elhelye-
zést találnának. A kiállitás ezen része közpon-
tilag fog rendeztetni a pozsonyi kereskedelmi 
és iparkamara által, a társkamarák csakis er-
kölcsi támogatásukban részesitik a központot. 
Köszönettel vette tudomásul a rendező-bizottság, 
hogy a kereskedelmi miniszter az V. főcsoport 
költségeinek részletes fedezéséhez 8000 koro-
nával hozzájárult. 

Ragadós száj- és körömfájás Romániá-
ban. Bomániában az utóbbi időkben nagyban 
fellépett az állatok között a ragadós száj- és 
körömfájás. Minthogy e vész behurczolása 
hazai állattenyésztésünkre káros hatással le-
hetne, a földmivelésügyi miniszter a Bomániá-
val határos törvényhatóságokhoz a vész be-
hurczolásának meggátlása érdekében körrende-
letet intézett s elrendelte, hogy a Bomániával 
kötött kereskedelmi egyezmény végrehajtása 
érdekében az állategészségügyi teendőkről szóló 
hatósági teendőket ébren, a legnagyobb figye-
lemmel hajtsák végre ; az állatorvosok a köz-
ségek állatállományának egészségügyi állapotát 
fokozott figyelemmel kisérjék s a netalán észlelt 
ragadós száj- és körömfájást, vagy ennek leg-
kisebb gyanúját is táviratilag jelentsék be s 
mindén egyes esetben a szükséges elkülönítő 
és zárlati intézkedéseket a legnagyobb gondos-
sággal és teljes szigorral foganatosítják, mert 
a száj és körömfájás lokalizálása és elterjedé-
sének megakadályozása csak a szükséges óvó 
és elfojtó rendszabályok erélyes alkalmazása 
utján valósítható meg. 

Állami gazdaságokban eladó állatok és 
termények. A hódmezővásárhelyi földmives-
iskolánál 18 db mangalicza malacz, 20 q. buza. 
A JcécsJceméti földmives-iskolánál 2 db 4 éves 
magyar fajta tehén, 2 db magyarfajta tenyész-
bika, 80 q. buza, 70 q. rozs. A lugosi földmives-
iskolánál 10 db öreg mustra kocza, 27 db 
süldőkocza, 2 db növendékbika, 1 db 5 éves 
herélt ló, 300 hl. bor. A csákóvári földm'ves-
iskolánál 3 db pinzgaui tehén. A szentimrei 
földmives-iskolánál 1 db 1Va éves méncsikó. A 
nagyszentmiklósi földmives-iskolánál 46 q. I. oszt. 
buza. A békéscsabai földmives-iskolánál 2 db 
IV2 éves mangalicza kan, 2 db IV2 éves ártány, 
1 f db IV2 kocza. A m.-óvári gazdasági akadémiá-
nál 12 db 13/4 éves szimmenthali bika á 500 K. 
A karczagi földmives-iskolánál 15 db -2l/a éves 
mangalicza süldőkocza, 180 q. búzavetőmag. 
Az adai földmives-iskolánál 2 db hámos kancza, 
5 db bika. A jászberényi földmives-iskolánál 
8 db öreg magyar tehén, 4 db yorkshire 
tenyészkocza. A komáromi földmives-iskolánál 
12 db 8/i éves mangalicza kan malacz, 14 db 
3U éves kocza malacz, 180 q. őszi buza. A 
rimaszombati földmives-iskolánál 200 q. őszi 
buza. A kolozsmonostori gazdasági tanintézetnél 
26 db ártány malacz, 12 db öreg herélt kocza, 
3 db öreg kan. A kacsai gazdasági tanintézet-
nél 5 db 5 hónapos rambouillet kosbárány á 
25 K., 2 db V2 éves rambouillet jerkebárány 
á 25 K., 2 db frizi tenyészkos á 60 K., 3 db 
yorkshire kanmalacz a 30 K., 5 db yorkshire 

koczamalacz a 25 K., 10 db berkshire kan-
malacz á 20 K., 5 db felbugatott berkshire 
tenyészkocza á 100 K , 100 q. ha'nna vetőárpa 
á 16 K. A keszthelyi gazdasági tanintézetnél 
2 db 2 éves bonyhádi tenyészbika, 7 db 2 éves 
merinó précoce tenyészkos, 8 db 1 éves 
mangalicza koczasüldő, 45 db mangalicza ártány, 
100 q. őszi buza. A debreczeni gazdasági tan-
intézetnél 12 db magyar fésűs kosbárány, 120 q. 
rozs, 80 q. buza, 90 q. fehér csillagfürt, 25 q. 
zabos borsó. 

A természet iránti szeretet tanítása. 
Mauthner Ödön az általánosan ismert kitűnő 
magkereskedő egy eszmét pendített meg ezelőtt 
valami iiyolcz évvel, amelynek most már leg- * 
első fejlesztőjévé szegődött. A gyermekeknek a 
kertészet iránti megkedveltetéséről van szó, 
mint olyanról, amely nemesiti s ápolja a ter-
mészet iránti szeretetet a gyermekben. Felhi-
vást intéz a szülőkhöz, hogy oltsák bele a 
virágok iránti szeretetet gyermekeikbe, tegyék 
lehetővé, hogy üres óráikban növények, virá-
gok ápolására fordítsák idejüket. Mauthner 
Ödön mint első kezdeményezője ez ügynek el-
határozta, hogy továbbápolás czéljából, csere-
pes növényeket ingyen oszt szét az iskolás 
gyermekek között, s igy lehető módon hozzá-
járul ahhoz, hogy beléoltsuk a gyermek lelkébe 
a virágok és a természet iránti szeretetet, hogy 
tanítsuk felismerni, megbecsülni a szépet, a 
jót, a nemest. Hogy a mozgalom minél széle-
sebb körben terjedjen el, díjtalanul oszt szét 
még ez őszszel, a budapesti iskolákat látogató 
9—13 éves fiuk és 9—15 éves leányok között, 
fiatal leveles dísznövényeket cserépben, virág-
hagymákat, gumókat ős az ezekhez szükséges 
virágcserepeket és földet, mindenkinek, ki 
deczember hó elejétől fogva, irodájában (Bot-
tenbiller-utcza i-3-ik szám alatt) a növény át-
vétele végett jelentkezik. E növények ápolására 
utmutatást oszt szét. Taviszszal, május hó 
elején, midőn a leveles dísznövények gyermeki 
kezek által ápolva erősödésnek indulnak, midőn 
a virághagymák már kihajtották virágaikat, 
Budapesten a nagy nemzetközi kertészeti kiálli-
tás e gyermekkezek által ápolt virágokat kiál-
lítja: Dijakat tüz ki a gyermekek által kiállított 
legszebb növények kitüntetésére és a gyerme-
kek igyekezetének jutalmazására. Kívánatos, 
hogy e mozgalom a szülők körében minél 
szélesebb mérvben elterjedjen ez csak gyerme-
keik hasznára válik majd. Egyáltalában minde-
nütt' szükséges volna a gyermekeket a termé-
szet, a növények és virágok iránti szeretetre 
oktatni. 

Yágóállatliiány Németországban. A német-
országi kisiparosok ismételten panaszkodnak s 
erélyesen követelik, hogy a határokat nyissák 
meg. Azt mondják, hogy a húsárakat kénytele-
nek felemelni. A hus ára Németországban most 
is jelentékenyen magas s a mult évihez képest 
a marhahús 0'7, a borjúhús 1 '5, a sertéshús 
pedig 8—9°/o-al drágább. Az Odera melletti 
Frankfurtból jövő tudósítások szerint a sertés-
hiány napról-napra nagyobb. Nagy uradalmak-
ban, ahol százakra rug rendszerint a sertés-
állomány, alig van pár darab. A vásárok 
kínálata 200—300 drbbal kisebb, mint lenni 
szokott. Szeptember hónapban mindössze 1200 

á Ü & t f f c f t M > Ö S cs. és t i r . u d v a r i 4 f c 

p P ^ VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.., é s VI., Andrássy-út 23. sz. ™ í 

Vásárol: 
!ei 

Bóhermagot,luczernamagot, fehérheremagot, tavaszi 
nepezét, mustármagot, csilbehurt, f ranczia perjét, 

mezei komócsint, bükkönyt, lenmagot. 
Minták, ajánlatok és egyáltalán minden levelezés a központi irodába: (VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.) intézendök. 
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drb sertést öltek le Frankfurtban. Münchénben 
23.732 darabbal kevesebbet öltek le az 1901. 
év első hónapjaiban, mint 1900. év ugyánezen 
időszakában. A lipcsei sertésvásárról a hivata-
los statisztika kimutatja, hogy október hónap-
ban szeptemberhez képest az árak egyes ese-
tekben 58—69 fillérrel emelkedtek, általában 
pedig 3—4 fillérrel. Ez a hivatalos statisztika. 
De a kisiparosok panaszkodnak, hogy 10—12 
márkával is drágábbak a sertések most, mint 
rendszerint szoktak lenni. — Mühlhausenben 
különösen a sertéshusbiány olyan mértéket ölt, 
hogy az ottani husiparos testület kérvényt adott 
be a kormányhoz, hogy legalább négy hóna-
pon keresztül engedjék meg a külföldi sertések 
behozatalát, azonnali levágásra, Dessauból irják, 
hogy ott is annyira kicsinyek a felhajtások, 
hogy a kisiparosok képtelenek szükségleteiket 
fedezni. Ennélfogva érintkezésbe léptek magyar 
sertéshús-exportőrökkel ugy, hogy most waggon-
számra érkeznek a leölt sertések Magyarország-
ból. A hus elég drága, mindamellett mind elkel. 

Méhészek f igyelmébe. A Magyar Országos 
Méhészeti Egyesület évi tagsági dija 4 korona. 
Ezért a tagok az egyesület szakközlönyét — 
havonta egy füzetet — b é r m e n t v e kapják; kap-
nak továbbá rendkívüli olcsó. és jó méhkaptá-
rokat, mézpergetőgépeket, mülépeket és egyál-
talán mindenféle az okszerű méhészethez szük-
séges eszközöket: az egyesület a tagok méz-
és viasztermeivényeit minden provízió nélkül 
értékesiti, sőt szállító edényeket is ad kölcsön 
díjtalanul. A folyó évben eddig már 60.000 
korona áru mézet értékesített és 1000 méhkap-
tárt juttatott a tagoknak. Beiratkozáshoz elég 
az egyesülethez egy levelezőlapot, — Budapest, 
VlL, Damjanich-utcza 34. — szám küldeni. 

H i r e k . Borvásár Villányon. A villányi 
kisbortermelők november 24-én és folytatólago-
san deczember 1., 2. és 3-án borkóstolással 
egybekötött borvásárt rendeznek, melyen a föld-
mivelésügyi miniszter is képviseltetni fogja ma-
gát. A borkóstolással egybekötött borvásárnak 
czélja a vevőknek és érdekelteknek bebizonyí-
tani, hogy ugy a nagy gonddal felújított, 
mint a még fennálló régi hazai szőlőinkben fis-
mét az a jó minőségű bor terem, mely az el-
múlt években világhírnek örvendett. — Birtok-
csere. A torontálmegyei fényi 4000 holdas bir-
tokot gróf Szapáry László megvette 900.000 
forintért Haas és Deutschéktől. Élénken illuszt-
rál ja azt a szomorú körülményt, hogy a földek 
ára az utolsó években mennyire hanyatlott, 
hogy a Haas és Deutsch czég annak idején az 
illetékkel együtt egymillió és 200.000 forintért, 
tehát 300.000 forinttal drágábban vette az em-
iitett birtoko f . — Iparszövetkezeti akczió a 
Székelyföldön. A kereskedelmi miniszter tá-
mogatásával megindított akczió, melynek czélja 
a székely vármegyék iparának szövetkezeti 
uton való fellendítése, kedvéző stádiumba 
jutott. A napokban érkezett oda, Horváth 
János , az Országos Központi Hitelszövetke-
ze t kiküldöttje. A bizottság eddigi műkö-
désének eredménye, hogy Székelykeresz-
turon és Baróthon megalakult az ipari és 
gazdasági szövetkezet, Brassóban, pedig nagy-
szabású ipari szövetkezetet alakítottak meg. — 
A felvidéki juhtenyésztés érdekében. A földmive-
lésügyi miniszter a Liptómegyei gazdasági 
egylettel tudatta, hogy a kereskedelmi miniszter 
és ugy a kassa-oderbergi vasút igazgatósága az 
Erdélyből Mármarosmegyéből Liptómegyébe 
szállított teljes rakományu juhküldemények vitel-
díj-kedvezményét 1902. mnjus 15-ig térj edőleg 
kiterjesztette. 

Hibaigazítás. A „Köztelek" f. hó 20-iki, 
91. számában „A sertésvész Baranya és Somogy 
vármegyék déli részein" czimü czikk legutolsó 
kikézdésének 4-ik sorában ez áll : „a hol a 
sertéstenyésztés inkább csak helyi érdekű fo-
gyasztásra •irányittatik és várakozás nincs . . . ." 
Várákozás helyett vásározás olvasandó; mit 
e helyen, mint értelemzavaró sajtóhibát kiiga-
zítunk. 

N Y I L T T É R . * ) 

Most je lent meg 

Rubinek Gyulaés Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1902-pe. 

A „KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" ezen 
nyo lczad ik é v f o l y a m a régi köntö-
sében, javított és tetemesen bővített tar-
talommal bir. A „Közte lek Zseb-
naptár" minden más zsebnaptárt nél-
külözhetővé t e sz .— A „Közte lek 
Zsebnaptár" ára az O. M. G-, E. 
tagjai és a „KÖZTELEK" előfi-
zetői részére bérmentes küldéssel 

: együtt 3 korona 50 fillér. 
Megrendelhető a 

K Ö Z T E L E K " 
kiadóhivatalában, 

Budapes t , IX-, Üllői-ut 3 S . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. november 25. 
Az időjárás a lefolyt héten változó volt, kezdet-

ben derült és hűvös, később mérsékelt csapadék mellett 
határozottan enyhe, mig a hét végével ismét száraz és 
hidegebb idő állott be. Az őszi vetés állásával min-
denütt meg vannak elégedve. A vízállás javult, de azért 
állandóan alacsony és a hajózást megnehezíti. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, az irány-
zat inkább tartott maradt ugyan, a forgalom azonban 
továbbra is csak gyenge. Amerikában az árak csak 
mérsékelt változásoknak voltak alávetve és a hagulat 
csendes maradt. A' kiviteli üzlet kielégítő volt ugyan, a 
farmerek hozatalai azonban nagyon bővek voltak és 
ezzel kapcsolatban a látható készletek is feltűnő mérv-
ben gyarapodtak. A Bradstreets becslése szerint az ellen-
őrizhető búzakészlet a mult hét óta 7,870,000 bushl. 
emelkedett. Az angol piaczok a tengerentúli jegyzések-
hez alkalmazkodtak. Az árak mérsékelten variáltak és 
igy a változás sem jelentősebb. Francziaörszágban az 
irányzat kezdetben nyugodt volt, utóbb normális forga-
lom mellett az üzlet kellemesebb alakot öltött A német 
piaczokon fedezési kereslet mutatkozott, a kinálat ennek 
ellenében gyengébb volt és minthogy a fogyasztás is 
némi bevásárlásokat eszközölt, az árak jól tartottak 
maradtak. A többi kontinentális piaczokon a forgalom 
korlátolt és a tulajdonosok magasabb követelései alig 
érvényesíthetőek. 

Nálunk a forgalom ugyancsak kedvezőtlen volt. 
Főfogyasztási czikkünk: a buza, árában csökkent is, 
mig a többi magvak jegyzéseiket csak nehezen tart-
hatták fenn. 

Az üzleti hét részleteiről a kővetkezőket jelent-
hetjük : 

Buza az egész hét folyamán el volt hanyagolva, 
a malmok — egyrészt tekintettel arra, hogy az útban 
lévő és nagyobbára eladott hajórakományok folytatóla-
gosan beérkeznek és igy készletekkel el vannak látva, 
másrészt tekintettel a tartósan enyhe időjárásra, mely-
nél a hajózás beszüntetésének valószínűsége ismét el-
halasztódik — tartózkodóak maradtak és csak korlátolt 
beszerzéseket eszközöltek, A kinálat ennek ellenében, 
habár csak mérsékelt, de mégis elégséges volt és a 
tulajdonosok ismételt árengedményekre voltak kény-
szerülve,: a nélkül azonban, hogy ezzel a forgalom javult 
volna.. Az. árcsökkenés 12V-2—15 fillért, tesz ki. Elkelt e 
hét folyamán összesen csupán 80,000 métermázsa, a 
hetihozatal 218,000 mm, melvből -3500 métermázsát 
vittek tovább. 

Rozs csak mérsékelten volt forgalomban. A 
fogyasztás, épp ugv, mint a kivitel részére mérsékelt 

*) Az e rovat aJ itt közlöttekért nem válal fele-
lősséget a szerkesztőség. 

vételked nyilvánult, melynek ára csendes irányzatban 
a mult héthez viszonyítva alig változott. Minőség sze. 
rint 13-90—14'50 koronát jegyeztek budapesti paritásra 
és 14-30 koronáig 3 hóra helyben. Nyírvidéki szárma-
zékokban csak jelentéktelen üzlet volt és inkább név-
leg jegyzünk 12-90—13 koronát Debreczen—Nyíregyháza 
paritásában. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) csendes 
irányzatú. Szeszégetők e héten is teljesen tartózkodóak 
maradtak és igy csupáii gyárosok, valamint elvétve hiz-
lalók voltak a piaczon kik a mult heti árakat 12-30 koro-
náig helyben átvéve fizettek. Maláta- és sörárpák állo-
másokon átvéve kisebb tételekben és változatlan árakon 
12-50—14-50 korona .között budapesti paritásra a bel-
földi fogyasztás czéljaira találtak elhelyezést. 

Zab csak mérsékelten volt kínálva, a kereslet 
azonban szintén csak gyenge maradt Az irányzat e hét 
nagyobb részében mindazonáltal szilárd maradt és csak 
az utolsó napókon fordult csendesebbre, mi mellett az 
árak is némileg olcsóbbak Az elkelt körülbelül 4000 
métermázsa szin- és tisztaság szerint 14-20—15-10 
korona között ér el helyben. 

Tengeri (ó) mérsékelten volt forgalomba és válto-
zatlanul jegyzett. Helyben és helybeni paritásra Kő-
bánya részére 11'2 —12-10 korona között fizettek. Uj 
tengeri szintén valamivel nyugodtabb. Tiszavidéki állo-
másokról elég jó,, bácskai és bánáti állomásokról ellen-
ben gyengébb a kinálat. Novemberi szállításra 9-40 
koronáig, deczemberre 960, cleczember-januárra 9'80 
koronáig fizettek budapesti paritásra. 

Olajmagvak: Készáru káposztarepcze nem volt 
a forgalomban. Határidő-repcze 1902. aug.-ra ugyancsak 
üzlettelen és névleg 23.60 23.80 K. jegyez. Vadrepcze 
13.50—14.50, gomborka 25. 26.—, lenmag 30. 
32.— K. Kendermag 18.— K. között jegyez helyben. 

Hüvelyesek : Bab a hét vége felé jobb érdeklő-
déssel találkozik és emelkedő. Triőrözött apró babért 
ab Gyöngyös—Félegyházán 16.80, gömbölyű babért Baja-
Mohács-Zomboron 14.70' koronát, Székesfehérvárott 
15.60 K., barnababért Kalocsán 11.50, N.-Károly 10.50 
K. fizetnek. Erdélyi bab reláczió szerint 12.50—13.— 
között jegyez. Köles hazai áru helyben 8.80—9 — K., oláh 
származékok 9. 9.20 K. elvámolva 3 havi időre. 
Bükköny budapesti paritásra 15.50 K. jegyez. 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. november 26. 

Magasabb amerikai árfolyamok, valamint a mai 
havazás behatása alatt szilárdabbra fordult az üzlet 
hangulata, de malmaink azért csak körülbelül 10.000 
métermázsa készbuzát vásároltak; az árak szilárdan 
tartottak, de nem változtak. 

Mai eladások Uj buza: 
Tiszavidéki: 

100 mmázsa 795 kg. 17.50 korona 3 hóra. 
100 . 795 , 17.45 , 
100 , 79 . 1720 . . . 
100 , 78 . 17.15 . , , 
100 mmázsa 775 kg. 17.10 korona 3 hóra. 
100 
100 
300 

1000 
Fehérmegyei: 

1000 
200 
200 

Bánsági: 
3000 

Pestmegyevidéki : 
100 
100 
100 
150 
500 

Mohácsi: 
1600 

2965 
T.-becsei: 

600 
Raktáráru: 

1000 
500 

(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 
Rozs csak gyengén került forgalomba, az irányzat 

ezen czikkben nem változott; azonnali szállításra buda-
pesti egyenértékben ma 14-15 koronás árak volnának 
elérhetők. 

Árpában a hangulat ugyancsak kellemesebb, az 
árak nem változtak. Az áru minősége szerint helyben 
11-80—1-2-30 koronás árakat jegyzünk. 

Zabban az irányzat és árak nem. változtak. Minő-
ség szerint helyben 14 20—15-10 koronás árakat 
jegyzünk. 

Tengeri jól tartott, ó áruban alig van forgalom, 
helyben II. 10—11-20 koronáig jegyzünk. Ujtengeri 
novemberi szállításra 9'40 koronáig deczemberre 9.60 
koronáig jegyez helybeni egyenértékben. 

77 , 17.20 , , , 
77 . 17.— , , , 
765 . 17.10 „ , , 

77« . 17,50 , , , 

77 . 17.^ . » 
756 . 16.03 . 
72̂  , I6.03 , , , 

76 . 16.90 , , . 

79 . 17.10 . . „ 
78 . 17-10 . 
775 , 17;10 „ „ „ 
78 . 17.20 . . , 
77 „ 16.90 , 

76 . 16.90 , , , 

75® , 17.10 , „ » 

778 , 17.05 , , , 

768 t 16,65 , , 
76 . 16;65 . , , 
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A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 
gyér volt és korlátolt kereslet mellett főleg azonnali 
szállításra 50 fillérrel olcsóbban jegyeznek — vidéki 
gyárak részéről. Elkelt helybeli finomitógyárak részéről 
finomított szesz adózva 145—146 K., adózatlanul 
szabadraktárra szállítva 45—46 korona, denaturált 
szesz hordóstul 33 K. azoníiali vagy későbbi szállításra. 
Elesztőszesz adózatlanul nagyban tartányokban 45 K., 
adózva 146—146.50 K. kelt. 

Vidéki szeszfinomitók részéről finomított szesz 
élénken volt ajánlva és a gyér vételkedv folytán 
nagyobb üzlet alig létesült. Finomított szesz adózva 114 
kor., adózatlanul 43 kor. kelt ab állomás. 

Denaturált szesz vidéki gyáraktól 31—31.50 K. 
ajánlottak kötésre. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyersszeszt 
38—39 K. ajánlottak, de csak néhány zárlat létesült 
deczember-februári szállításra vevő tartányában vagy 
hordójában szállítva ab termelő állomás. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42. 
42'50 K. 

Bécsi jegyzés 37.20—37.30 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 128. .— korona adózott és 
35. .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 14.50 .— korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Kivitelünk e hét elején szünetelt. 
kicsinyben 

korona 
Finomított szesz ... ._ 145. -146-— 147. 148.— 
Elesztőszesz 146. 146.50 147.50—148.50 
Nyersszesz adózva 143. 144-— 145. 146.— 
Denaturáltszesz 33. 33.50 34. 35.— 

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

Vetőmagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1901. november 25. 

A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo-
más az 1901—1902. idényben, azaz 1901. évi julius hó 
1-étől a mai napig az alant megnevezett magkereskedők-
nél és termelőknél a következő vetőmagmennyiségeket 
ólomzárolta: 

Haldek Ignácz, Budapest 355 393 — 748 
M. Mezőgazdák Szöv., Budapest 290 207 — 497 
Beimel és fia, Budapest —. 158 — 158 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár ... — 96 — 96 
Mauthner Ödön, Budapest... 60, — — 60 
Frommer A. H. ut., Budapest 35 — — 35 
Lamberger Károly, Budapest ... 13 3 — 16 
Fuchs Fülöp, Budapest— — 12 — 12 
Szalay Gyula, Budapest— ... 12 — — 12 

... 765 869 — 1634 
*) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai here-

féle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólomzárolja. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A hét második felének forgalma kedvezőtlen 
lebonyolítást nyert. Vágott baromfiban a készletek 
nagyobbára egy napról a másikra visszamaradtak. Az 
olcsó baromfiárak a husüzletre áthatottak, ugy hogy 
husnemüekben a fogyasztás tetemesen leszállt. 

Vadak, közül most jó nyúlnak van legnagyobb 
keletje, keresett volt még fiatal vadsertés és szarvas. 
Tejtermékekben és vajban az irányzat változatlan, ellen-
ben gyümölcsfélék, különösen másodrendű alma néhány 
fillérrel olcsóbb lett kilónként. 

Eladási áraink: 
Vadfélék: vadsertés 0"80—l'OO K, szarvas 75— 

80 fillér, őz l'OO—1-20 korona, minden egészben s 
kilónként. Szép, száraz, nagy nyulak 2-40—2-60, süldők 
1'40—1'60 korona darabonként. 

Tejtermékek: I.-rendü teavaj 2-20—20-40, főzővaj 
1-50—1-60 korona, turó 14—16 fillér küónként. 

Vágott liba, elsőrendű 88—96, másodrendő 80— 
82, kacsa 90—100 fillér kilónként. Száraz tisztítót, első-
rendű csirkék 0-90—1-00, másodrendű 0-70—0-80, kap-
panok I.-rendü 1-40—1-60, másodrendű 1-20—1-30 koro-
nán keltek darabonként. 

Elő baromfi: elsőrendű hizlalt kappan 2-40—2-80, 
tyúk 1-80—2'10, sütni való csirke l-50—1-60, rántani 
való 0-90 .1-00 fillér páronként. 

Tojás 88—92 korona közt adatott el eredeti 
ládánként. 

Húsfélék : marhahús eleje 50—65, hátulja 60—64, 
borjú 80—86, sertés, szalonnával 74—82 fillér kilónként. 

Rózsaburgonya, elsőrendű 3-00—3-20 korona 
vagononként és métermázsánként. Hazai lencse 24—28 
korona 100 kilónként. 

Gyümölcs, elsőrendű, válogatott fajalmák 40—50, 
másodrendű 16—30, sászla szőlő 56—64 fillér kilónként, 
papirhéju dió 32— 3̂6 korona kilónként. 

Hideghusvásár az Orczi-uti élelmi piaezon. 1901. 
november hó 26-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
87 árus 340 drb sertést, 2 árus 5 drb süldőt, 5400 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1000 
kg. hájat, — kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig: N.-Székely 3 árus 47 darab, 
N.-Kőrös 3 árus 39 drb, Solt 4 árus 45 drb, D.-Pataj 
5 árus 40 drb, Ordas 3 árus 27 drb sertést, összesen 
18 árus 198 drb sertést. Helybeliek 340 drb sertést. 

Főösszeg 538 drb sertés. 
Forgalom élénk. Arak a következők : Friss sertés-

hús 1 kg. 88—96 fillér, 1 q K, süldőhus 1 kg. 
100—128 fillér, 1 q K, füstölt sertéshús 1 kg. 
108—124 fillér, 1 q K, szalonna zsírnak 1 kg 
88—94 fillér, 1 q K, füstölt szalonna 1 kg 
100—104 fillér, 1 q K, háj 1 kg. 100—108 fillér, 
1 q K, disznózsír 1 kg. 108—112 fillér, 1 q 

— K., kocsonyahús 1 kg. 40—60 fillér, füstölt 
sonka 1 kg. 120—128 fillér, 1 q K. 

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaezon. 1901. 
november 26-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelen-
tése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 46 árus 
56 darai sertést, 0 árus 6 darab süldőt, 3000 kgramm 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 430 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— drb) sonkát, —kg. 
töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Czegléd 8 árus 98 drb, Nagy 
Székely 2 árus 56 drb, Györk 1 árus 7 drb, Nagy-
Dorog 1 árus 43 drb, Nagy-Kőrös 9 árus 127 drb, Ma-
docsa 3 árús 25 drb, Kun-Szt-Miklós 1 árus 8 drb, 
Kis-Kőrös 1 árus 10 drb, Bölcske 1 árus 9 drb, Gyönk 
3 árus 15 drb, Monor 1 árus 19 drb sertést, összesen 
31 árus 482 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 92—94 fillér, 1 q 74—80 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 88—92 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—128 fillér, 1 q 108—112 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 96—100 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120— 40 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—104 fillér, 1 q korona, 
disznózsír 1 kg. 112 fillér, 1 q korona, 
kocsonyahús 1 kg. 50—56 fillér, 1 q korona, 
füstölt sonka 1 kg. 128—140 fillér, 1 q — korona, 
kolbász 1 kg. , disznósajt 1 kg. , hurka 
1 drb , töpörtő 1 kg. fillér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. november 26-án. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 172 szekér réti 
széna, 60 szekér muhar, 38 szekér zsupszalma, 25 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, 1 szekér tengeriszár, 
3 szekér egyéb takarmány (sarjú stb.), 800 zsák 
szecska. 

A forgalom közepes. ' 
Arak fillérekben q-ként a következők: réti széna 

440—620, muhar 480—580, zsupszalma 290—320, alom-
szalma 275—320, takarmányszalma , tengeri-
szár 1200—1200, egyéb takarmány— , zabosbükköny 

lóhere , luczerna , köles 
— , sarjú 440— 440, szalmaszecska 
összes kocsiszám 307, Összes suly 399100 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1901. nov. hó 22-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósár 
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 282 db, eladatott db 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el 
adatott — drb, növendék élőborju 47 db, eladatott 
— drb, élő bárány —db, eladatott— db; leölt belföld 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi leölt — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb. eladatott 
— drb, leölt bárány — drb, eladatott — drb, élő 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

A vásár irányzata élénk volt. 
Arak a következők: Elő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbönkint, 68"—90'— 
koronáig, kivételesen 96 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, 24—51 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Leölt borjú: 
belföldi — koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli — koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. 
koronáig páronkint, élő bárány —• •— koronáig 
páronkint, leölt bárány - koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. (1901. november hó 25-én. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott 1051 drb juh, úgymint: 350 darab 
hizlalt ürü, 609 db feljavított juh, 32 drb kisorolt kos, 
60 darab kiverő juh, — drb bárány, — drb szerbiai 
kecske, — drb juh, — drb durvagyapjas. 

A vásár irányzata élénk volt, az árak 2 fillérrel 
emelkedtek kg.-ként. 

Arak a következők : Belf. hizl. ürü 35—38.— (—) K. 
páronkint, 40—42 (—) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok 25- 30 0 K. páronkint, 32—36-— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok •— K.-ig 
páronkint, —. K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juh 14—16 — K.-ig páronkint, — K.-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K., kecske ———•— K. páronkint, 
anyajuh —. •— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai juh K. párkint, — 
angol keresztezés — K.-ig élősúly szerint, K. páronkint, 
romániai — K. páronkint, durvaszőrü —' •— K. 
páronkint, —. .— K.-ig 100 kiló élősúly szerint 

Budapesti veszteg rágómarha vásár. 1901. évi nov. 
25-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhajtatott: 2725 drb nagy vágómarha, neveze-
tesen : , darab magyar és tarka ökör, 2491 darab 
magyar és tarka tehén, 156 drb szerbiai ökör, — drb 
szerbiai tehén, — drb boszniai ökör, — drb boszniai 
tehén, 65 drb szerbiai bika és 13 drb bivaly. 

Minőség szerint: 7 darab elsőrendű hizott bika, 
58 drb középminőségü bika és — drb alárendelt minő-
ségű bika, 107 darab elsőrendű hizott ökör, 2353 darab 
középminőségü ökör és 43 drb alárendelt minőségű ökör, 
11 drb elsőrendű hizott tehén, 125 drb középminőségü 
tehén, 21 drb alárendelt minőségű tehén. 

A vásár irányzata élénK, eladatlan maradt 881 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör 
jobb minőségű —. .—, kivételesen —. .— K, 
hizott magyar ökör középminőségü —. .—, kiv. —, 
alárendelt minőségű magyar ökör —. .—, jobb 
minőségű magyar tehén —. .—, tarka kivétele-
sen tarka tehén —.—, magyar tehén középminőségü 
—• .—, kiv. —.—, alárendelt minőségű magyar és 
szerb tehén 130—180 lábon kiv. —., szerbiai ökör jobb 
minőségű 56. 56.—, kiv. 60.—, szerbiai ökör közép-
minőségü 34. 38.:—, kiv. —.—, szerbiai ökör aláren-
delt minőségű —. .—, kiv. —.—, '.szerbiai bika 
40. 52.—, kiv. —.—, szerbiai bivaly 32. 36.—, 
kiv. —.—, magyar legelőmarha I. rendű—. .—, 
kiv. —.—, II. rendű —. .—, kiv. —.—, boszniai 
ökör —. .— koronáig métermázsánkint, élősúlyban. 

Bécsi vágómarhavásár. 1901. november hó 25-én. 
(Foss Jenő [Bécs, Sct-Marx] tudósítása a „Köztelek" 
részére.) 

Összes felhajtás 4845 db. Ebből magyar 3430 db, 
galicziai 637 darab, bukovinai 65, német 713 db, 
hizott 3280 db, legelő 440 db, fiatal 1125 db, ökör 
3619 db, bika 568 db, tehén 530 db, bivaly 128 db. 

Az üzlet lanyha. 
Arak : príma magyar 70—76"— (78- ), szekunda 

62—69, tertia 52—61, galicziai prima 70- 74 — 
(83 ), szekunda 64—69, tertia 58—63. Német prima 
78—85— (86 ), szekunda 71—77, tertia 64—69. 
Legelőmarha: szerb és magyar •—, rosszabb 
minőségű 50'—60'—. Bika és tehén 36.-62 (64-66) 
és bivaly 32- 48-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi sertésvásár. 1901. nov. 26-án. (Schleiffelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtás: 4537 lengyel, 7414 magyar össze-
sen 11947 drb. 

vásár élénkebb volt. 

77—81 fillér könnyű 69—75 fillér, süldő 66—82 fillér. 

MEZŐGAZDÁK FIGTELIIfBE 
Elismert kitűnő hazai gyártmányi 

1600 gözcséplőkészlet üzemben! 

E L S Ő M A G Y A R 

Gözcséplökészletek 
21/2, 31/2, 4, Jva, 6, 8, 10 12, lóerejüek. 

M a g á n j á r ó k 
(11 t i mozdonyok.) 

Kérjük minden szakbavágó kérdéssel 

Árjegyző hivtoatra dijmei 



443 

Tenyészállat árverés. 
Nagyméltóságú Gróf Hunyady Imre ur ürményi ura-

dalmában 1902. január hó 20-án d. e. 10 órakor 
kezdődő árverésen 

50 drb Berni tenyészbika, 
30 drb számfeletti tehén és üsző, 

30 drb Elektorai HTegretti tenyészkos 
f o g eladatni. 

A z árverés Tornóczon (vasútállomás) lesz meg-
tartva, ahol is az érdeklődők részére fogatok állanak 
rendelkezésökre. 5031 

Tiszttartóság. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
A felséges uralkodó család alapitványai 

ráczkevei uradalmához tartozó Tököl-község határában, 
a Budapest—Haraszt i—Ráczkevei helyiérdekű vasút mentén fekvő 
715 hold 1539 .öl kiterjedésű szántóföldből álló 
birtok 

1902. október 1-től haszonbérbe adatik. 
Ezen földbirtokból mintegy 300 hold új erdőirtás és körül-

belül még 100 hold irtandó erdőterület. 
Haszonbérleti ajánlatok a beígérendő évi bérösz-

szeg 10°/o-ával 1901. évi november hó 30-ig az ura-
dalmi fötisztséghez Ráczkevén benyújthatók, a 
hol a bérletre vonatkozó egyéb feltételek is megtekinthetők. 

. Ráczkeve 1901. október hó 3-án . 
A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

4786 uradalmának cs. és kir. fötisztsége. 

Olcsó teleltetésre 
elvállalok mintegy IOO tinót, vagy 1000 bir-
kát, e s e t l e g 1000 s e r t é s t , avagy IOO cs ikót . 

LÖVY JENŐ Felsö-Alap. Fehérm. 

Magy. kir. államvasutak Üzletvezetőség Zágráb. 
33561/1^901. szám. 

Pályázat i hirdetmény. 
A m. kir. állam vasuk zágrábi üzletvezetősége a vonalai részére 1902. esetleg 

a következő 1903. és. 1904,-években szükséges pályafentartási puhafák szállítására 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az 1902. évben megközelítőleg az alábbi mennyiség szükségeltetik : 
Erdei fenyőfa deszka 98.0 köbméter; Jegenye fenyőfa deszka 104.0 kbmtr.; 

Lucz fenyőfa deszka 19.0 kbtotr.; Vágott luczfenyő 132.0 kbmtr.; Faragott puhafa 
12 m-ig 171 kbmtr.: Faragott puhafa, 12.0 m. felöl 113.0 kbmtr.; Kerítés oszloo 
puhafából 2050 drb.; i Erdei fenyőfa palló 07.0, kbmtr.; Jegenye fenyőfa palló 
139.0 kbmtr.; Lücz fenyőfa" palló 2Ö.0 kbmtr.;-Puha szálfa 52.0 kbmtr.; Vörösfenyő 
szálfa 17.0 kbmtr.; Vörösfenyő deszka (szükséglet szerint). 

Ezen kitüntett mennyiségnél kevesebb megrendelés esetén szállító a m. kir. 
államvasutak ellen semmi néven nevezendő igényt nem támaszthat. 

Az 1902. és esetleg 1903. és 1904. évekre szükséges fanemük ugyanazon év 
április hó végéig beszálíitanáók. 

Az üzletvozetőség fenntartji 
alkalmával fenti csak tájékozáss 
kevesebbet rendelhessen, úgyszintén azon jogot, hogy" a szállítási év folyamán 
30°/o erejéig pótmegrendelést tehessen. 

A fák a megrendelésnél közölt béretekben szállitandók. 
A pályázati feltételek alakján szerkesztendő ajánlatok legkésőbben 1901. 

deczember 10-jg déli 12 óráig nyújtandók be az üzletvezetőség I. osztályánál. 
A bánatpénz pedig deczember .9 déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség 

gyüjtőpénztáránál. 
A pályázati feltételek, ajánlati minta és méretjegyzék minden üzletvezetőség-

nél és kereskedelmi iparkamaránál megtekinthetők és a zágrábi üzletvezetőség 
által díjtalanul kiszolgáltatnak, esetleg posta utján megküldetnek. 

A szállítási feltételek úgymint az általános szállítási feltételek és a pálya-
fenntartási fák szállítására vonatkozó különleges feltételek megtekinthetők minden 
üzletvezetőségnél és készpénzfizetés méllett megszerezhetők igazgatóságunk nyom-
tatványtárából (Andrássy-ut sz.); feltételeztetek, hogy az ajánlattevő ezen 
feltételeket teljesen ismeri 

Zágráb, 1901. november hóban. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Gazdasági könyvvitel i nyomtatványok 
síi; j e g y z é k c . 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 2000 korona pályadíjjal jutalmazott Suschka-féle gazdasági könyvviteltan alapján összeállítva. 

Előlegezési könyv, kül- és beliv 
Napszámbér és szakmánybér kimutatása 
Leszámolási könyv 
Szegődmény-táblázat, kül- és beliv 
Szemesgabona-kimutatás, kül- és beliv 
Cséplétlen gabona kimutatás, kül- és beliv ... 
Napszámos-jegyzék „ „ „ , ... ... 
Tejeladási jegyzék, kül- és beliv ... ... 
Pénztári napló, kül- és keliv 
Pénztári főkönyv, bevételi kimutatás, kül- és beliv 
Követelések jegyzéke, kül- és beliv .... . . 
Gép- és eszközleltár, kül- és beliv 
Pénztári főkönyv, kiadási kimutatás, kül- és beliv 
Épületleltár, kül- és beliv 
Telekleltár, kül- és beliv .. . . 
Termény- és anyagleltár- kül- és beliv 
Letéti napló 
Eleven leltár, kül- és beltv ... .. 
Szegődmény-levél ... 
Ló- és szarvasmarha-kimutatás — ... 
Juh- és sertés-kimutatás 
Különféle tárgyak kimutatása ... ... 
Fogyasztási anyag kimutatása 

Állati termények kimutatása 

Suschka 
könyv-
szerinti 

Póttakarmány kimutatása 
Mérleg „ , — 
Próbacséplési jegyzék 
Vetési és aratási jegyzék 
Ellési jegyzék (csikó és borjú) ... 
Termés-kimutatás 
Ellési jegyzék (bárány és malacz) 
Darálási jegyzék 
Fejési napló J 
Gazdasági napló — 
Trágyázási napló 
Cséplési jegyzék, kül- és beliv 
Tejelés kimutatás 
Takarmányozási előirányzat, kül- és beliv 
Vetési előirányzat, kül- és beliv -
Takarmányozási jegyzék, kül- és beliv ... 
Hetijelentés - -

Függelék! 
A) Vagyonleltár, kül- és beliv ... ... 
B) Előleg-jegyzék, kül- és beliv ... 
C) Tejeladási jegyzék, kül- és beliv 
D) Anyagszámadás kül- és beliv -
E) Vetési, aratási jegyzék, kül- és beliv . . 
Suschka: Rövid utmutatás - -

riz. f l j r u . f f l ^ l VUlljrUllMUI f r i f f f t a . v o n ua&zcg CIUIC VÍXIU ucumuooc jxxcuctL, fc. .. u . « * • " ' " • — . 
Kérjük a megrendeléseknél világosan kitenni, hogy a nyomtatványok száma, a Susohkarkönyv szerint 

vagy az árjegyzékből lettek-e véve. 
A felsoroltakon kivül egyéb nyomtatványokat megrendelés szerint legrövidebb idő alatt jutányosán állítunk elő. 

Megrendelhetők a, 

„ K ö z t e l e k " kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 
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Szép tisztafaju 

Bernát kutyák 
e l a d ó k a B á r ó S t o m m e r - f é l e j ó s z á g í g ' a z -
g - a t ó s á g - n á l X a g j - l t o d o k o n u . p . X v i d r a -

L n d á n y . 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) so« 

Magyar királyi államvasutak. 
162335/1901. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1902. évben szükséges villamvilá-

gitási, továbbá az 1902. esetleg 1903. és 1»04. évben szükséges távirdai anyagok 
szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ivenként egy koronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve leg-
később 1901 évi deczember hó 14-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak 
anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók vagy postán oda bekülden-
dők. Ugyanezen időpontig átadandók ugyanott a kötelező minőségi • minták is. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag évi értékének 5°/o-a legkésőbb 1901. évi 
deczember hó 13-án déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztárá-
nál leteendő. 

Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 1222291/96. sz. általános szállítási 
feltételek, a távirdai anyagok szállítására vonatkozó 134205/901. sz. különleges fel-
tételek és az izzólámpák szállítására vonatkozó 84223/96. sz. különleges feltételek. 

A szállításra vonatkozó egyéb részletes módozatok az ajánlati felhívásban 
foglaltatnak, mely az igazgatóság anyag és leltárbesszerzéi szakosztályánál, valamint 
az üzletvezető ségeknél és a hazai kereskedelmi és iparkamaráknál betekinthető. 

A szállítandó anyagok és a szükséges mennyiségek a felhívás mellékletét 
képező három ajánlati űrlapon vannak felsorolva. 

Ezen ajánlati felhívás, az ajánlati szándékozóknak, a fentnevezett anyag- és 
leltárbeszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kívánságra postán megküldetik. 

Budapest, 1901. november havában. Az igazgatóság. 

Államilag törzskönyvezett gulyaeladás. 
O r s z á g o s a n t ö r z s k ö n y v e z e t t a n y a g u l y a 51 

drb tehén g u l y a b e l i n ö v e n d é k és ped ig 
6 darab 3 é v e s ü s z ő 

15 vá lasztot t „ 
12 „ 2 éves bika 

30 vá lasztot t 'bika eladó. 
A b ikák a m. kir. f ö l d m i v e l é s ü g y i minisz-

tér iummal kötöt t s z e r z ő d é s a lap ján 2 — 3 é v e s 
korban a kerület i á l l a t t e n y é s z t é s i f e l ü g y e l ő s é g 
á l ta l s z e r z ő d é s ér te lmében átvéte tnek , m e l y szer-
z ő d é s a g u l y a v é t e l é v e l e g y ü t t á tadat ik . 
5032 Urbán Péter törökbecsei uradalom. 

A magy. kir. államvasutak budapesti jobbp. 
Üzletvezetősége 35068/1. 

Anyagszállítási pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak budapest—jobbparti üzletvezetősége az 1902. évben 

felmerülő szükségletének fedezésére több rendbeli anyag szállítására ezennel nyil-
vános pályázatot hirdet. 

A szállítandó anyagok általánosságban következők; tégla, terméskő, minden-
nemű kő és zőmkő, mész, nyelek, takaréktűzhely- és kályhaalkatrészek s több 
másfélék. 

Az anyagok részletes kimutatása, mely egyszersmind ajánlati mintául is 
használandó, egyes csoportokra felosztva az üzletvezetőség anyagbeszerzési osz--
tályánál (I. d.) Budapest, Külső Kerepesi-út 2-ik házcsoportjában kapható. 

Ugyanezen kimutatásban íel vannak sorolva az egyébb pályázati és szállítási 
feltételek. Az ajánlat 1 koronás bélyeggel ellátva, lepecsépetelve s a borítékon 
,Ajánlat a 6506ti/901. számhoz" felirattal megjelölve legkésőbb 1901. évi deczember 
hó 13-án déli 12 óráig nevezett üzletvezetőség anyag beszerzési osztályához 
beterjesztendő. 

Budapest, 1901. november hó 15. 
Az Üzletvezetőség. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Szőlővessző eladás. 
Anyagi felelősséggel a szokvány-

minőségért elad a haraszti-i 145 holdas 
szőlőuradalom 

sima és gyökeres hazai vess; őket, fás- és 
züojtványoM, sima és q " res ameri-

kaiakat, i p jutái!).. Jan . 
Készlet 3 millió, fajtisztaság és ki-

fogástalan minőségért az uradalom 
szavatol. 

Felvilágosítást nyújt, valamint ár-
jegyzéket díjmentesen küld a 

„Szőlészeti Iiitézőség1" 
D u n a - H a r a s z t i , P e s t m e g y e . 

E hó végén je lenik meg a 

S a z d a s á g í 
S z á m v i f d i 

J\CapMr 
1902. ÉVRE. -wm tm~ 1902. ÉVRE. 

SZERKESZTŐ i 

SZILASSY ZOLTÁN 
Az Orsi. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

K I A D J A J Z M ^ ^ 

Ara portómentes küldéssel 1 korona 80 fillér. 

Ajánlott küldéssel 2 korona. 
Egy díszes s teljesen vászonba kö tö t t , naptár 
részszel és gazdasági tudniva lókkal ellátott 
nagy a lakú egysze rű s z á m v i t e l i k ö n y v , 
a melyet minden gazda számvitelének be-
jegyzésére az egész éven át hasznaikat. 

E l ő f i z e t é s e k e t e l f o g - a d 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatala 
B U D A P E S T , 

I 2 C . k e r ü l e t , t í l l ő i - ú t S S . s s á m . 

Lapunk bekötési táblája 
2 kor. 72 flIL fportómonte»on> 

k a p h a t ó k iadóhivatalunkban. 
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Hirdetési ár 15 szóig 6 0 fillér, ezen felül 
minden szó 4 fillér, kövér betűkkel min-

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési cij SO fillér. KIS HIRDETÉSEK. Csak Mtfcaxdik és a szakirodalom ter-

ményei, továbbá állást keresők és adók 
hirdetményei vétetnek fel e kedvezményei 

rovatban ég árban. 

Betö l tendő á l l á s o k r a vonatkozó hirdetéseket csakis a h i r d e t ő cz{mé-
n e k k i té te l éve l k ö z l ü n k . 

W T K I S H U t B E T É S E K E L Ő R E F I Z E T E N D Ő K . H 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
í r n o k i 

ichy Á^os^ur0Zalamlg'' 

C s a k o l y l e v e l e k r e v & U u K z o l u n k , m e l y e k k e l v á l a s z r a 
n ^ n k B é y e a l e v é l b é l y o g o t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

vezetési képzettséggel 
A kik kereskedelmi aki 
végezték, előnyben rí 

Földb ir tokosok 
figyelmébe ! Elméletileg ( 
gyakorlatilag képzett nyuga 

Sághoz KiUoz, Fehérmegye 
intézendő*. 4990 

mives iskolát végzet, meg-
felelő^ állást̂  keres. Czim a 

t IJrad^Iőkertész 

vántatik ^teljes^fártasság^z 
üvegházi növények ápolásá-
-oTásbÍnáIÚazBáetflltot-sbP,I'Ié' 

hozzáosafelásáv^metyvissza^ 
küldetik Gróf Bolza Pál, 
intézem dók. ' 5022 

mives iskolát végzet, meg-
felelő^ állást̂  keres. Czim a 

t IJrad^Iőkertész 

vántatik ^teljes^fártasság^z 
üvegházi növények ápolásá-
-oTásbÍnáIÚazBáetflltot-sbP,I'Ié' 

hozzáosafelásáv^metyvissza^ 
küldetik Gróf Bolza Pál, 
intézem dók. ' 5022 

Gazdasági 
^kolát_ végzett 25 éves nőtlen 

«s^nfmet n y e l v e l j 

kiadóhivatalban. ' ' '"sooíi 

t IJrad^Iőkertész 

vántatik ^teljes^fártasság^z 
üvegházi növények ápolásá-
-oTásbÍnáIÚazBáetflltot-sbP,I'Ié' 

hozzáosafelásáv^metyvissza^ 
küldetik Gróf Bolza Pál, 
intézem dók. ' 5022 

F ö l d m i v e s i s k o l á t 
1898-ban végzett, katonakSte-

fiatal j^ber, "álWst' Mrmikorí 

t IJrad^Iőkertész 

vántatik ^teljes^fártasság^z 
üvegházi növények ápolásá-
-oTásbÍnáIÚazBáetflltot-sbP,I'Ié' 

hozzáosafelásáv^metyvissza^ 
küldetik Gróf Bolza Pál, 
intézem dók. ' 5022 Földmives-

és tejgazdasági szakiskolát 
végzett 27 éves, nőtlen egyén, 
Egy év óta szüleinek segéd-

K e r t é s z nős, munkaszerető január l-re 
. felvetetik.^ Fizetés. 200 ko-

kil^Uldend^^Sz^csf'lUési 
Szilas-Bilhás. 6015 

Földmives-
és tejgazdasági szakiskolát 
végzett 27 éves, nőtlen egyén, 
Egy év óta szüleinek segéd-

K e r t é s z nős, munkaszerető január l-re 
. felvetetik.^ Fizetés. 200 ko-

kil^Uldend^^Sz^csf'lUési 
Szilas-Bilhás. 6015 3 4 éves, 

ki a gmagyar.óVárit'akadémiát 
jeles sikerrel végezte, 13 évi 
praxissal bir és ha esetleg 
szükségeltetnék 200C0 korona 
óvadékot képes letenni, keze-
lőtlsztl állást óhajtana el-
holdas' dunántuli "giSságot 
önállóan kezelt, mely állást 
fo5ly"án "hagyja" eL^sSves 
ajánhJlok jelige j^att^* 

Az ujnépi 
]ntéz«i°íUiasM beiölteíidf! 
Ga2d»»agl tanintézetet vegzett, 
den ágában jártas" e|yé£Tk 
iád™áu p4S4f°íra tk té 'é8 a i 
csos _ untíoz küldjék88 Ifagy-

3 4 éves, 
ki a gmagyar.óVárit'akadémiát 
jeles sikerrel végezte, 13 évi 
praxissal bir és ha esetleg 
szükségeltetnék 200C0 korona 
óvadékot képes letenni, keze-
lőtlsztl állást óhajtana el-
holdas' dunántuli "giSságot 
önállóan kezelt, mely állást 
fo5ly"án "hagyja" eL^sSves 
ajánhJlok jelige j^att^* 

I s t á l l ó m e s t e r 
táuT'kezetaére "Megkíván" 

lővaglásban^ártas legyen és 
utÓDbit alaposan tanítani 
tudja^és végre 85—40 évesnél 

F l f k j / Í ^ 
baromfi és sertéstartás. A kik 
mí1n6ségbenemT ^ ' d ^ k T 
jő bizonyítványokkal lendeí 
Urad. Főintézőség Belvo! 
Nógrádmegye. 6íö3 

3 4 éves, 
ki a gmagyar.óVárit'akadémiát 
jeles sikerrel végezte, 13 évi 
praxissal bir és ha esetleg 
szükségeltetnék 200C0 korona 
óvadékot képes letenni, keze-
lőtlsztl állást óhajtana el-
holdas' dunántuli "giSságot 
önállóan kezelt, mely állást 
fo5ly"án "hagyja" eL^sSves 
ajánhJlok jelige j^att^* 

I s t á l l ó m e s t e r 
táuT'kezetaére "Megkíván" 

lővaglásban^ártas legyen és 
utÓDbit alaposan tanítani 
tudja^és végre 85—40 évesnél 

F l f k j / Í ^ 
baromfi és sertéstartás. A kik 
mí1n6ségbenemT ^ ' d ^ k T 
jő bizonyítványokkal lendeí 
Urad. Főintézőség Belvo! 
Nógrádmegye. 6íö3 

Újévre 
segédi, kulcsári, vagy ehhez 
hasonló állásra ajánlkozik egy a 
szakTskolát végzetf^^év^fs1 

egyén 1 évi gyakorlattal. 
Ozim: „Kisegílő" Fürgéd, 
poste-restante (To'-namegye)̂  

I s t á l l ó m e s t e r 
táuT'kezetaére "Megkíván" 

lővaglásban^ártas legyen és 
utÓDbit alaposan tanítani 
tudja^és végre 85—40 évesnél 

F l f k j / Í ^ 
baromfi és sertéstartás. A kik 
mí1n6ségbenemT ^ ' d ^ k T 
jő bizonyítványokkal lendeí 
Urad. Főintézőség Belvo! 
Nógrádmegye. 6íö3 

f s id é ^ K n l c s á r 
erélyes egyén, magyarul és 
tőml^beszél. ^Állattenyésztés, 

hivatalban. ° & ^4923 ^ _sr«s keze lő i spán , 

Személyes bemutatkofáíkfván-
Mskő'.Lánozdaugl I n t é z 5 s é^' 
(Abaujm.). ' ' P ' 

f s id é ^ K n l c s á r 
erélyes egyén, magyarul és 
tőml^beszél. ^Állattenyésztés, 

hivatalban. ° & ^4923 ^ _sr«s keze lő i spán , 

Személyes bemutatkofáíkfván-
Mskő'.Lánozdaugl I n t é z 5 s é^' 
(Abaujm.). ' ' P ' 

Gazdatiszt 
nős, gyermektelen, szerény, 
gényü, gazdaság minden ágá-

ban jártas, 15 évi gyakorlattal, 
földmives és tejgazdasági 
iskolát végzett 37 éves, azon-
nali vagy januári belépésre 
állást keres. Czim a kiadó-
hivatalba. 4857 Csepelsz iget i 

kertéssetünkbe azonnal fel-
váló belépésre kertészt,S£ 
a gyflmöicsészetet, szőlészetet, 
melegágy!, dinnye és növény-
termelést gyakorlatilag érti. 

s£ge°k é kül^e
I
Il^ak

 ( Schle-
Bpest, Thonet-udvar. 5035 

Gazdatiszt 
nős, gyermektelen, szerény, 
gényü, gazdaság minden ágá-

ban jártas, 15 évi gyakorlattal, 
földmives és tejgazdasági 
iskolát végzett 37 éves, azon-
nali vagy januári belépésre 
állást keres. Czim a kiadó-
hivatalba. 4857 Csepelsz iget i 

kertéssetünkbe azonnal fel-
váló belépésre kertészt,S£ 
a gyflmöicsészetet, szőlészetet, 
melegágy!, dinnye és növény-
termelést gyakorlatilag érti. 

s£ge°k é kül^e
I
Il^ak

 ( Schle-
Bpest, Thonet-udvar. 5035 

Keze lő t i sz t i 
drágában" járlf rfs1 frfl f a -
korláttal,földmives és tejgazda-
sági szakiskola üzletveze; őitan-
folyamát végzett 37 éves, nős, 

Csepelsz iget i 
kertéssetünkbe azonnal fel-
váló belépésre kertészt,S£ 
a gyflmöicsészetet, szőlészetet, 
melegágy!, dinnye és növény-
termelést gyakorlatilag érti. 

s£ge°k é kül^e
I
Il^ak

 ( Schle-
Bpest, Thonet-udvar. 5035 fkiadóbivatalban, 5029 

Á L L Á S T K E R E S Ő K . 
a9 ^ Sajtos, 
saját számlájára sajtgyári ágt 
letí állást6'!07 fel té^.Iek 

tül, horv átul érosehfllU Szütség 
esetén óvadékos Is ad. A kész-
letében lévő sajtokkal igazol-
Mtja, hogy mit képes gyártani. 

hivatalba kíretnek!' * ""5019 

R ó m kath . 
vallású 36 éves nős gazdatiszt 
szolgálatot keres, a gazdaság 
minden ágában jártas. Czime 
a kiadóhivatalban. 5025 

Á L L Á S T K E R E S Ő K . 
a9 ^ Sajtos, 
saját számlájára sajtgyári ágt 
letí állást6'!07 fel té^.Iek 

tül, horv átul érosehfllU Szütség 
esetén óvadékos Is ad. A kész-
letében lévő sajtokkal igazol-
Mtja, hogy mit képes gyártani. 

hivatalba kíretnek!' * ""5019 

Gazdasági e l l enőr i 
vagy gazdasagi könyvelői állást 
egyén, ki kit'ü ő ' bizonyítvá-
nyokkal rendelkezik, a kettős 
könyvi telben tökéletesen jártas, 
beszéli a magyar, német és 
tót jye^®'-. — 8zj ikJés oseté.n 

megkeresések „Gazdasági 
könyvvelő" jelige alatt a ki-
adóhivatalba kéretnek. 4506 

G é p é s z - k o v á c s , 
ily minőségben nagyobb J"'—*— -•*- mUködött, s jő bizonyítványokkal 

Polanecz Pétéi 
VIII., Or-ntcza 6. 

Ansrol t e l i v é r m é n 
iiváló származás él pálya, 
tatás, ftltünő szép, szabályos, 

ók. Mares S. Lug 

Eary 
igy^arabj M i n 

gattfja, Jó vaddsz, Intel-llgens, müveit, minden sportnak művelője, eré-
1UU s'ő í c í b i r" b i z"i?»Vtí «s bautitfképes. Belépés 1902. jannür 1. Ajánlatok „Titkár 8007." jelifire alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 5007 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyigégben, dus 

választékban kaphatók 

Gréf Herberstein 
Albert ai81 

uridilml Igtzgitóiáginií 
S t r l l e k , 

M e r v a a r s z i f . 

Haoaave íőá rp 
mig a készlet tart 100 kgkét. i 
19 koronáért kaphatr> 
vasúti áliomáaainktél. 

E g y nőt l en 
nyitványőkkal s^öbb évigya. 
korláttal biró gazdatiszt azon-
naU belépésre szerény fények 

l-é"» blrtok11fö?Iosztás°7v^eU 
hagyta el. Czim a kiadóhiva-
talban. 5039 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyigégben, dus 

választékban kaphatók 

Gréf Herberstein 
Albert ai81 

uridilml Igtzgitóiáginií 
S t r l l e k , 

M e r v a a r s z i f . 

Haoaave íőá rp 
mig a készlet tart 100 kgkét. i 
19 koronáért kaphatr> 
vasúti áliomáaainktél. 

Szeszfőző, 
szakképzett gépész, kl a 
gazdasági eszközök javítását 
és kezelését is érti, szerény 
feltételek mellett állást keres. 
czimre kéri : Junkunoz József, 
Budapest, Vili.., Bezerédy-u. 

Gazdatiszt i á l lás t 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyigégben, dus 

választékban kaphatók 

Gréf Herberstein 
Albert ai81 

uridilml Igtzgitóiáginií 
S t r l l e k , 

M e r v a a r s z i f . 

Haoaave íőá rp 
mig a készlet tart 100 kgkét. i 
19 koronáért kaphatr> 
vasúti áliomáaainktél. 

grófi uradalombanlnégy évTta 
mint segédtiszt van alkal-

számvi télben^ 'teljes" j áSságí 
Czime „Szorgalmas" jeUge 

»m 
^ I I I - O 
Igen szép, válogaSott v9rll«-tarka,immenthaUjeUegül-J 

növendék ökör 
és Oszö borjakat 
ngytiintén lca-prtm»li>l» lekötni valő és 

j á r m o a 6 k r « k * « legjutányosabb fiakon Aján-

Klelia éa ip l tcer 
Kls-Czeill ftaratkedik. 

Megrendelések egyezség szerint bármikorra is alfooadUtaak. 

F ö l d m i v e s i s k o l á t 
végzett egyén 8000 holdas 
gazdaságból 4V< evi gyakor-
Czim'a kiadóhivatalban. "lm 

»m 
^ I I I - O 
Igen szép, válogaSott v9rll«-tarka,immenthaUjeUegül-J 

növendék ökör 
és Oszö borjakat 
ngytiintén lca-prtm»li>l» lekötni valő és 

j á r m o a 6 k r « k * « legjutányosabb fiakon Aján-

Klelia éa ip l tcer 
Kls-Czeill ftaratkedik. 

Megrendelések egyezség szerint bármikorra is alfooadUtaak. 

F ö l d m i v e s i s k o l á t 
végzett 32 éves, nő=, szerény 

, működött,eíuőbbiaidőbenirod5 
lelőliállást' kerls'^mlelőbbi^" 
31." r alatt'^a ̂ kiadóhivatalba 
kéretnek. 5044 

»m 
^ I I I - O 
Igen szép, válogaSott v9rll«-tarka,immenthaUjeUegül-J 

növendék ökör 
és Oszö borjakat 
ngytiintén lca-prtm»li>l» lekötni valő és 

j á r m o a 6 k r « k * « legjutányosabb fiakon Aján-

Klelia éa ip l tcer 
Kls-Czeill ftaratkedik. 

Megrendelések egyezség szerint bármikorra is alfooadUtaak. 

Á L L A T O K . 
k t f^S^d1 1"® t 11 é 
ttszöVéí'kisrébSjeans tehén! 
^ bili a. Ajánlatok ^ Zalcz 

MU 1̂"11' T0r0nUlmegy6 Ö028 

V ö r ö s t a r k a 

t i n ó 
ü s z ő 
legprlsiább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
valé Bkrök eladásira és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb írért rilíalkoznak 

WEILE^ é$ EISHÊ  
Kls-Czelll kereskedik. 

E ladó 
egy pár sötét almásszürke 164 cmtr. magas, angol félvér, 

évesek,.^gy^apát(faTg^anyá^ 

^™varheélymOenuÜe™eteN^y-

V ö r ö s t a r k a 

t i n ó 
ü s z ő 
legprlsiább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
valé Bkrök eladásira és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb írért rilíalkoznak 

WEILE^ é$ EISHÊ  
Kls-Czelll kereskedik. Megvéte lre 

kerestetik 20̂ 30 drb fiatalabb 
tehén cÍta'ea"1k-ÍdólüI1tglÜ 

V ö r ö s t a r k a 

t i n ó 
ü s z ő 
legprlsiább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
valé Bkrök eladásira és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb írért rilíalkoznak 

WEILE^ é$ EISHÊ  
Kls-Czelll kereskedik. Megvéte lre 

kerestetik 20̂ 30 drb fiatalabb 
tehén cÍta'ea"1k-ÍdólüI1tglÜ T ó -

gazdaságaimból 
ajánlok gyorsnövésü 
egy és kétéves te-
nyészpontyot és siil-
löikrát. Czim: soos 

CORCHUS BÉLA 
B u d a p e s t , 

IV., Molnár-n. XV. 

Tele l t e té sre 
marhát, vagy ennek megfelélő 

növendékmarhát, tavaszi 
szalma és zöldtakarmány 
bőven van, értesítést meg-
keresésre Majláth András 
Esztró, u. p. Király-Daróoz 

T ó -

gazdaságaimból 
ajánlok gyorsnövésü 
egy és kétéves te-
nyészpontyot és siil-
löikrát. Czim: soos 

CORCHUS BÉLA 
B u d a p e s t , 

IV., Molnár-n. XV. 

Gödöllői 
állami baromfitelepről szár-

mazó gyönyörű bronz-pulykatörzsett, 4 tojó, 1 
kakas, melyeket Hreblay fel-
ügyelő elsőrendüeknek minő-

eladók Bezuk Istvánnál, 
| Zsombolya. 5045 

T ó -

gazdaságaimból 
ajánlok gyorsnövésü 
egy és kétéves te-
nyészpontyot és siil-
löikrát. Czim: soos 

CORCHUS BÉLA 
B u d a p e s t , 

IV., Molnár-n. XV. 

Y E G Y E S E K , 
K á s o r f o n ő k n a k 

Selyp-P, - —-adalomban. 
. szándékozók forduljanak 

i.o.a»ett uradalom Fő.ntéző-
slgéhez, Selyp, Nógrádmegye. 
Fdintózflség. 5084 

E l a d o k 
íamesseri áll»má-on (Sz 
négy.) 100 , őszi >: 

eke. Felvilágosítást a 
góozy Béla uradalmi 
Pázmánd, Fehérmegye, 

N á d 
nagy mennyiség-
ben és kitűnő mi-

nőségben 
dereglyén a Dunán 
és vasúton szállít-

ható, kapható 
Szászy Jánosnál 
Dunaföldváron. 5004 

ZABOT 
külföld részére 

100 m.-mázsától bármily nagy 
mennyiségben igen jó ár 
mellett vásárlók. Mintázott 
ajánlatok a kiadóhivatalhoz 
„ 2 a l s í x p o r t " 
jeligéra. 

Gazdaság 
felhagyása folytán egy jó-
. — o lűerejü gőz-

wüi 18M. éii Iü. Hnlqwtki 
• végrehajtására vsnstkozó 

Mimisíteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara b«rn»at 

t ; ? 
3 drb Marhamérleg 
1500 klg. hordképességtl 
erős vaskorláttal 2Va mé-
ter hosszú lVa m. széles 

4 drb Hídmérleg 

Becserélek 
ócska marhamázsákat uj 
marhamérlegekre. Minden 
mérleg törvényesen 1" " 

DÉNES MANÓ 
mérlegmüszerész 

B U D A P E S T , 
VII., Dohány-utcza 78. 

M o a t jalan-fc m o j 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

a z 1 9 0 3 . é v r e . 
m. évfolyam. 

Szerkeszti és kiadja: 
JESZENSZKY PÁL, 

OMGE. titkár. 
A zsebnaptár tartalma: 

aẑ áUatáUomány JjgJzék°ap1 '5 

5 
hü tőkés 
.. - „ - összetétele, tejvizsgálati 
eljárások, tejhibák, tejértéke-
sitésl, vaj- és sajtkészitésl 
eljárások, tejgazdaságok mi-
gazdaságra és állatforgalomra 

Tejgazdasággal foglalkozók-
nak nélkülözhetetlen! 

Tej-!! Te j ! ! 
Évi szerződésre sürgősen ke-
restetik. Ajánlatok termelők-
től mielőbb kéretnek ozimemre 
Spltzer Jakab Budapest, 
VII., Bombach-ntcza 13. 

A legzamatosalil* 
szőlővessző kapható: Dr. 
telepén, 206 kormáért ezrét". 

Mezőgazdaság 
5s erdészettel foglalbó-
!<ÍI, nyugdíjintézete. Esz-

kult vállalat. Kivánatn alap. 
szabály díjtáblázattal és 

bővebb felvilágosítással szol. 
gál az igazgatósán: Budapes-

ten, Köztelek, Üilői-út 25. 
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G Ú Z M Í V E L É S . 
Nagyobb területek szántását gőzekével 

lajísaái TafyA dvátaUii; ifAgj 

m é l y r i g o l o z á s t s z ő l ő - t e l e p i t é s e k h e z . 
ÉrdeklHIk kéretlek, Ugj alanti MMemliea hidaljanak. 

WOLFF ERNO. B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

KÜHNE E MOSONBAN 
g a z d a s á g i g é p g y á r 

Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körut 57 a szám. 

A g a z d a k ö z ö n s é g f i g y e l m é b e a j á n l j a u j s z a b a d . 

C A S A L I - f é l e 

m e l y e k b e s z e r z é s e p á r a t l a n m u n k a k é p e s s é g ü k 

( 7 0 — 1 4 0 hl. ó r á n k é n t ) v a l a m i n t k ö n n y ű j á r a t u k a lap-

j á n n a g y o b b ü z e m e k n e k m e l e g e n a j á n l h a t ó . 

A m o r z s o l ó k í v á n a t r a ö n e t e t ő é s z s á k o l ó készü l ék-

kel is szá l l í tható . 

' L e g ú j a b b s z a b . k u k o r i c z a h á n t o l ó m o r z s o l ó g é p e k . ~ 

sz. 474-1901. Pályázati hirdetés 
a r a d n ó t h i r ó m . k a t h . a l a p í t v á n y i u r a d a l o m b a n 1902. 

é v i j a n u á r hó l - é n e l f o g l a l a n d ó 
segédtiszti állásra. 

J a v a d a l m a z á s a : 7 0 0 k o r o n a t ö r z s f i z e t é s , 2 8 8 k o r o n a é r t é k ű 
m e l l é k j á r a n d ó s á g , az év i j á v e d e l m i j u t a l é k b ó l 1 0 % , é s 
t e r m é s z e t b e n i l a k á s . 

P á l y á z h a t n a k f e l s ő b b g a z d a s á g i t a n i n t é z e t e t v é g z e t t 
o k l e v e l e s i f j a k , k ik a g a z d a s á g i s z á m v i t e l b e n g y a k o r l a t i 
j á r t a s s á g g a l b í r n a k s e z t s zo lgá l a t i b i z o n y i t y á n y n y a l iga -
z o l n i t u d j á k . 

A p á l y á z a t i k é r v é n y e k g a z d a s á g i ok levé l l e l , szo lgá la t i , 
k e r e s z t e l é s i - é s e r k ö l c s i b i z o n y í t v á n y o k k a l f e l s z e r e l v e f . 
évi d e c z e m b e r 8 - á i g az u r a d a l o m i n t é z ő s é g é h e z n y ú j t a n -
d ó k b e . 

, R a d n ó t h , 1 9 0 1 . n o v e m b e r 1 9 - é n . 
5027 - D E Á K I G N A C Z urad. intéző. 

Most jeleni meg ! 
Adalék az 
Agrárprogrammhoz. 
A válság oka és 
a kibontakozás útja. 
D r . G a l o v i t s Z o l t á n 
budapesti gyakorló ügyvéd. 

a „ K Ö Z T E L E K " 
kiadóhivatalánál 

Budapest, IX., ÜII8i-út 25. 

Hirdetések 
felvétetnek 

a, kiadólüratalban 
B U D A P E S T , 

IX . , Ül tó i u t 35 . sz. 

Malomeladás, 
malomvétel, 

malombérlet, 
gépek vétele 

és eladása. 

M O L N Á R O K L A P J A 
B p e s t , V I L , K e r e p e s i - ú t 5 0 . 

Nyáita eladás. 
A b i h a r d i ó s z e g i u r a d a l o m b a n n a -

g y o b b m e n n y i s é g ű , 

6 0 - 8 0 cm. vastag és 8 - 1 4 mé-
ter hosszú törzsű nyárfa 

k e r ü l v é n v á g á s a lá , a z o k n a k t ö r z se i , 
a k á r k i v á g v a , a k á r l á b o n , ú g y ö s s z e -
s é g b e n m i n t e g y e n k i n t is 

e ladóvá tétetnek. 
Antalóczy S á n d o r 

urad. ellenőr. 5044 
B i l i a r - J O i ó s z e g . 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető : 

A sertés javitásaés hizlalása 
H l g a z d á k és h iz la lók h a s z n á l a t á r a , wmtm 

Irta K. K u f í y Vél. 
A.n fiortrtmentos HÍ1<Í<S«r»] H #®Hwt SS- b-»>oxA*. 

ssakv&nyminÓHtiffben. 
A legrklvAItfbb 411 bor- «s esemegeíajokbim faj-

, t intán, teljes jót államai. 

E l ö k e r i t é s . 
eieditseiiiia csemeték «s m a i n k . 

U r a d a l m a k n a k , k ö z s é g e k n e k h á r o m évi 
t ö r l e s z t é s r e i s a d a t i k . 

Óriás ISvisü, igen gyorsan fejlődő sövéojuSíény. Ez k egy^ttli, 
melyből oly 8rök6s kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül cse-

xszass T^US^SSL^Í 
— • - —. mailt to itiol-

JO méterre. - Ara 6 frt. 
Óriási jövedelmet biztosító voltánál fogva, 

\ tenyésztése számos gazdaságban sz 
itóbbi időben rendkívül elterjedt. Diócsemeték: 

Szines tenynyomatu I«fti\I<.fCJ*«fc Ingyen «a bérmentve 
küldetik minden reodelesi kötelezettség nélkül Az árjegyzésen 

^ k S W X T V i ' S í 
hol annak tartatmát hasionra ne [ordítanák, városon, ialun, pusz-
ién, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. Igy még azoknak 
is igei érdekében áU, kik rendelni semmit nem mUmr-
uak, mert benne számos oly tőzlemények foglaltainak, Bslyek 

mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Cím: 
.ÉrmellCkt elatf «*ölőoltvftny-t«Iep< Sanr Ktgya, 

n p SzOkelyhld 

Nyomatott a .Pátria' irodalmi vállalat- és nyoirdai részvénytársaságnál Budapest, Üllői-ut 25. (Köztelek). 




