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

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

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

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

5 korona. 

Az O r s z á g o s Magy. G a z d a s á g i E g y e s ü l e t t u l a j d o n a . 

AJ egyei 
F6szerkeszt6 és Idadiaért felelSs : Forster 

Feleifia szerkeszti: Szilassy Zoltán az 

ács felügyelete alatt: 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1 9 0 1 . d e c z . 1 1 - é n d . u . 4 ó r a k o r . K ö z -

g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y ü l é s e . 
,, 1 2 - é n d . u . 4 ó r a k o r . K o d i f i k á c z i o -

n á l i s b i z o t t s á g ü l é s e . 
„ d e c z . 1 3 - á n d . u . 4 ó r a k o r . I ro-

d a l m i é s t a n ü g y i s z a k o s z t á l y ü l é s e . 
„ d e c z e m b e r 1 5 - é n d . e . 11 ó r a k o r . 

É v i r e n d e s k ö z g y ű l é s ( B u d a p e s t 
s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s t e r m é b e n VI. 
L i p ó t - u t c z a . ) 

„ d e c z . 1 6 - á n d . e . 1 0 ó r a k o r . 
G a z d a s á g i E g y e s ü l e t e k O r s z á g o s 
S z ö v e t s é g é n e k n a g y g y ű l é s e . 

„ d e c z . 1 7 - é n d . u . 4 ó r a k o r . S z ő l ő -
sze t i é s b o r á s z a t i b i z o t t s á g ü l é s e . 

Meghívó 
a z O r s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l e t 
földmivelési és növénytermesztési szakosztálya 

s z ö l ő s z e t i é s b o r á s z a t i b i z o t t s á g á n a k 

f , évi deczember hó 17-én, a z a z k e d d e n 
d . u . 4 ^ ó r a k o r a K ö z t e l k e n t a r t a n d ó ü l é s é r e . 

Tárgyak : 

1. J a v a s l a t o k a b o r é r t é k e s í t é s e lő-
m o z d í t á s a t á r g y á b a n . E l ő a d ó : de Pottere 
B r ú n ó . 

2 . A „ P e s t e r L l o y d " é s a z o l a s z 
h a t á r v á m k e d v e z m é n y . E l ő a d ó : Baross 
K á r o l y . 

3 . A f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r é s a 
f ó ' v á m i g a z g a t ó s á g á l ta l a b o r é r t é k e s í t é s 

c z é l j a i r a b e h o z o t t k ü l f ö l d i s z ő l ő k ü g y é b e n 
k i a d o t t r e n d e l e t e k . 

B u d a p e s t , 1 9 0 1 . d e c z e m b e r 7 . 

Bernáth Béla s . k . , 
a bizottság elnöke. 

Meghívó 
a z O r s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l e t 

1 9 0 1 . é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e , 

m e l y deczember hó 15-én, a z a z v a s á r n a p 
d . e. 11 ó r a k o r f o g B u d a p e s t e n a s z é -
k e s f ő v á r o s u j v á r o s h á z á b a n IV., V á c z i -
u t c z a 6 2 . s z á m a l a t t m e g t a r t a t n i . 

(A közgyűlés tárgysorozata a „Köztelek" 
95-ik számában volt közölve.) 

Meghívó 
a 

G a z d a s á g i E g y e s ü l e t e k O r s z á g o s 
S z ö v e t s é g é n e k 

1901. évi deczember hó 16-án, azaz hétfőn, 
délelőtt 10 órakor 

Budapest székesfőváros újvárosházán 
(IV., Váczi-utcza 62. sz.) 

t a r t a n d ó év i r e n d e s 

Y I . n a g y g y ű l é s é r e . 

(A nagygyűlés tárgysorozata a „Köztelek" 
94-ik számában volt közölve.) 

Figyelmeztetés az OMGE. 
tagjaihoz. 

Értesítem a t. tag urakat, hogy kedvez-
ményes vasúti jegyre előjegyzést már nem fogad 
el az idő rövidsége miatt a titkári hivatal. 

Igazgató. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Kőztelek), Űllől-út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Helyreigazítás. 
Az egyesület 1900/901-iki évkönyvében 

dr. Rodiezky Jenő alapitó-tag neve után kamat-
hátralék van kitüntetve; miután az illető hát-
ralékban nincs, ezen nyomdai tévedés ezennel 
helyreigazittatik. OMGE. könyvelösége. 

Állattenyésztési és állategészség-
ügyi szakosztály ülése. 

(1901. deczember 7.), 
_ Jelen voltak: Tormay Béla elnöklete alatt 

dr. Ádám Géza, Bathó Ferencz, Braun Gyula, 
Berzeviczy Zsigmond, Detsinyi Frigyes, Dorner 
Béla, Fehér Sándor, Ferdinándy Bertalan, id. 
Egan Lajos, Gál Kropf Béla, Hegedűs József, 
Hertelendy Ferencz, dr. Hefty Frigyes, dr. 
Hutyra Ferencz, Kolha Lajos, Kovács Imre, 
Lipthay István, Máday László, Benner Gusz-
táv, Sierbán János, Wiener Moskó, Zoltán Elek 
szakosztályi tagok, a tisztviselőkar részéről 
Forster Géza igazgató, Buday Barna titkár, 
De Pottere Brúnó segédtitkár, Zórád István az 
ipari szakosztály t i tkárja és Jeszenszky Pál 
titkár, mint előadó. 

Tormay Béla elnök az ülést megnyitja 
s felkéri a szakosztályt, hogy az alapszabályok 
értelmében újraalakulni s a tisztikart meg-
választani szíveskedjék. 

Forster Géza javaslatára a szakosztály 
elnökül egyhangúlag újból Tormay Bélát, al-
elnökükül pedig Emödy József és Somsich 
Andor tagokat választja meg. 

Tormay Béla elnök elfoglalván az elnöki 
széket, a maga és elnöktársai nevében köszö-
netét fejezi ki a szakosztálynak megválaszta-
tásukért. 

Az alapszabályok értelmében a szakosz-
tály kebelében működő bizottságokat a szak-
osztály a következő tagokból alakította meg: 

Lótenyésztési bizottság. Elnök: gr. Ándrássy 
Sándor . Tagok: Bartal Aurél, gróf Gsekcnucs 
Pál, Forster Géza, gróf Dessewffy Aurél, gróf 
Dessewffy Emil, Kovács Sebestyén Endre, Károt'y 

A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE 

Pertik professor felügyelete alatt készülnek. 

birkák, lovak, szarvasmarhák oltása. 
Az anyag nem veszti hatását, hónapokig eltartható. 

K i t ű n ő f e c s k e n d ő k . Egyszerű, könnyű kezelés. 

BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-UTCZA 31 
A rendes Pasteur-féle oltóanyag sertésenkint 12 fül. 
A szérumos tartós oltás „ 18 „ 
Egy birkaoltás lépfene ellen - 12 , 
Egy ló v. szarvasmarha ojtás lépfene ellen 24 „ 

SERTÉSORBÁNCZ ELLEN 
A rapid szérum az orbánczos fertőzésnek 

kitett sertéseket /—2 óra alatt biztosan megmenti a veszélytől. 
A tartós ojtóanyagot a sertések jói tűrik, nem okoz 
utólagos megbetegedést, nem fogynak le az állatok, 

és egy teljes esztendeig védve maradnak. 

M a i s z á m u n k 3 0 o l d a l . 
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Rezső, Hammersberg Jenő, báró PodmaniczJcy | 
Gyula, Lossonczy Mihály, gróf Szapáry Péter , 
gróf Széchényi Aladár, gróf Széchenyi Imre és 
Zoltán Elek. 

Lóvásár-ellenőrző bizottság. Elnök : gróf 
Andrássy Sándor. Tagok: Fenyvessy Adolf, 
Forster Géza, Kisfaludy Sándor, Kovács Sebes-
tyén Endre, Lossonczy Mihály, Luczenbacher 
Miklós, Somsich Andor, Schiller György, gróf 
Szapáry Iván, esepei Zoltán Elek. 

Tenyészállatvásár-rendező bizottság. Elnök: 
Tormay Eéla. Tagok: Bathó Ferencz, Bern-
rieder János, Berzeviczy Zsigmond, Fenyvessy 
Adolf, Forster Géza, Hegedűs József, dr. Hutyra 
Ferencz, Mádi Kovách László, Küszler Henrik, 
Lilits Adolf, MesTcó Pál, Monsotory Károly, 
Nick Ede, Pirhner János, dr. liátz István, 
Benner Gusztáv, Beusz Henrik, dr. Boditzlcy 
Jenő, Schiller György, Ser áh Károly, Sierbán 
János, Szily Tamás, Ugrón Zoltán. 
A gyapjupótszerek hatása juhtenyésztésünkre. 

E tárgyról dr. BodiczJcy Jenő a m. kir. 
gyapjuminősitő intézet igazgatója a következő 
előadást ta r to t ta : 

A közös vámterület gyapjubehozatala 
ugyan lényegesen felülmúlja a kivitelt; mind-
azonáltal, ha az illető számokat kritikai szem-
mel vizsgáljuk, arra a meggyőződésre kell 
jutnunk, hogy magának a gyapjúnak behozott 
mennyisége mellett igen jelentős szerepe van 
a féltermékeknek, gyapjuhulladékoknak és mü-
gyapjunak. 

Az utolsó évek átlagában a közös vám-
terület gyapjuforgalma 32'7 millió forinttal 
passziv. De ezen több behozatalra magára 
10'6 millió for in t ; különféle hulladékokra és 
mügyapjura 3 '3 millió forint esik; mig a zsír-
ban nyirt, háton mosott, gyárilag mosott és 
timár gyapjúra 18'7 millió forint számítandó. 
A közös vámterület áruforgalmi statisztikája 
szerint 26 '4 millió métermázsa behozatallal 
szemben 78,000 métermázsa kivitel áll, eszerint 
tehát az összbehozatal 186,000 méte rmázsa ; 
amiből azonban 46,500 mügyapjura és hulla-
dékra esik a behozott mennyiségnek 18®/o-a. 

Azonban tévedünk abban a föltevésben, 
hogy ez az alkalmazott szurrogátumoknak teljes 
összege. Már azon körülmény is, hogy a mü-
gyapju 54 forint kereskedelmi értékkel szerepel, 

| arra mutat, hogy nem minden ilyen áru helyes 
dekrarálással lépi át a határt . Másfelől a közös 
vámterületen fölhasznált különböző hulladékok 
mindnagyobb mértékben földolgoztatnak, kivált-
képen az olcsóbb vásári és kiviteli portékákra, 
azonban arra nézve általában nem nyerünk 
tájékozást, hogy kik és mily mértékben hasz-
nálnak gyártmányaikhoz általában pótszereket 
s különösen mügyapjut. 

Ezzel, mint maga egy gyáros kijelentette, 
nem szokás dicsekedni. Kétségtelen tény, hogy 
gyapjúink jobb értékesítésének a tengerentúli 
gyapjak versenye út já t állja, de nemcsak ezek 
ellenségei a juhtenyésztésnek, hanem azok a 
külső és belső ellenségek, amelyekkel ez al-
kalommal röviden foglalkozni szándékozom. 

Tágasabb értelemben a gyapjupótszerek 
közé tartozik a gyapot és egyéb növényi ros-
tok, valamint különféle állati szőrök. Bár ál-
talában ismeretes, hogy a gyapotnak meg van 
a gyapjúra árrontó hatása, ezzel nem . foglal-
kozom és csak futólag emlékezem meg a 
gyapjukóczról, melyet a modern ipar nagy 
mértékben használ fel a kiváló alaktorai negretti 
finom posztógyapju hamisítására. Tudvalevő-
leg ezen szurrogát anyag a sima szövetek-
hez szüksége't gyapjú fésüléséből származik és 
oly kedvező áron értékesül, hogy a fésült 
gyapjúnak á l ta l iban 80°/o-án kél el. Ipar-
technikai szempontból ezen pótszer -alkalma-
zása kifogás alá ugyan nem eshetik; azonban 
mégis reá kell mutatni, hogy alkalmazása a 
gazdákra nézve annyiban káros, hogy a mon-
archia határain kifelé szorítja értékes finom 
p o sztógy ap j ainkat. 

Sajnálattal kell ezért konstatálni, hogy 
csökkenő gyapjutermelésünknek osztrák szom-
szédjaink nagy átlagban csak 50"/o-át használ-
ják fel, 8"5% a külföldön értékesül, a hazai 
nagyipari fogyasztás mintegy 18%-ot igényel;, a 
többi háziiparilag lesz feldolgozza, vagy pedig 
eladatlanul hever egyes termesztőknél és rak-
tárakban. 

A gyártási folyamatból többféle hulladékok 
származnak, amelyek azonban jóformán mind 
újból fölhasználhatók s elég keresett áruczikket 
is alkotnak. Hogy csak egyet említsek, a nyiró 
hulladékok, amelyek iránt kivált Bilnicz foko-
zódó keresletet indit, mert ipara azt a szöve-

tekre. való egyszerű rápréseléssel előnyösen ér-
tékesítheti. 

Ez alkalommal pusztán az úgynevezett 
mügyapjuval kívánok foglalkozni, amely külön-
böző hangzatos nevek alatt ju t forgalomba, 
amelyek némelyike tévedésbe is ejtheti a tájé-
kozatlant, mert hallóan a neve t : „Alpacca" 
önkénytelenül a „paJcó" szőrre gondol, vagy 
pedig a „cheviot" elnevezés alatt nem gondol 
szürposztó Izét tépéséből eredt termékre, hanem 
a hasonló nevü angol juh gyapjára. Mügyápju 
néven általában oly gyapjuszurrogátumokat ér-
tünk, amelyek csekély részben gyapjugyártási 
hulladékokból, valamint szabási maradékokból 
készülnek, nagyobb részben régi rongyok dolgoz-
tatnak fel ezen áruczikkre, amelynek készítése 
1845-ben Angolországból indult ki. De meg 
kell jegyezni, hogy az angolok, ha sokat gyárta-
nak is ezen anyagból, azzal főleg a külföldet 
szerencséltetik. Ellenben Németországban, ahol 
egy Körber nevezetű kannstatti gyáros hozta 
be, aki úgynevezett karbonizálásnak is úttörője 
volt, oly mérveket öltött, hogy a fölhasznált 
mügyapjut az ottani szakemberek a nyers 
anyag 30%-ára becsülik s magától értetődőleg 
az osztrák ipar sem maradhatot t el ezen a 
téren. 

Jelenleg oly mérveket öltött ezen ipar, 
hogy magam több mint 300 mügyapjugyár 
czimét jegyezhettem össze, mi mellett nem 
lehet arról megfeledkezni, hogy éppen olyan 
nagy lehet azok száma, akik ezen gyártást 
csak titokban gyakorolják és tényleg azt ta-
pasztaljuk, hogy számos osztrák gyártelep 
magának késziti a mügyapjut, amelynek leg-
általánosabb elnevezése „shoddy", ugy, hogy 
sokan ezt a nevet a mügyápju szinonimájának 
tekintik, pedig ez a mügyapjunak csak az a 
neme, amely nem kallózott áruk rongyaiból 
készül. Nevezetesen: ócska harisnyák és kötött 
áruk rongyaiból, valamint flanelok, vagy kásmir 
szövetek rongyaiból. 

Ezen áru természetéhez képest a „shoddy" 
hosszabb szálú szurrogátum, amely magában is 
fonható ellentétben a mungóval, amely régi 
posztókból készül, ezek következtében rövid-
szálu anyag, amely magában nem, hanem 
csak hosszabb gyapjúval, vagy gyapottal 
fonható. 

Az uj posztó maradékokból készült u j 

T Á R C Z A . 

A halál ölelése. 
Irta: Bársony István. 

Esett az eső s a mezőn az őszi fonnya-
dás bágyadt szinét egy éjen át élénkebbé tette 
a jótékony nedvesség. 

A patak dagadozva fut medrében a réti 
fűzfák között s a sárga homoktól, amit magá-
val sodor, egészen megszőkül a vize. Fent, 
ebben az őszi időben szokatlanul, nyárias fel-
hők úsznak. Habfehér az egyik s göndörödő 
szélével pompázik, mintha hóvirág bokrétával 
volna körülszegve. Sötét, árnyékos arczczal 
búvik alá ja a másik, amelyet n e m ' é r eléggé a 
nap, tehát nem is adja neki a világos színe-
zést. Mintha ez a mogorva barna felhő szerel-
mes volna abba a liliomkeblübe, ugy furako-
dik hozzá ; ugy veszi körül, lassan, biztosan. 
Amaz kaczéran szabódik ; kibontakozik az erő-
szakos ölelésből s lágyan próbál ja éltaszitani 
az ömlengőt magától. 

Mindez káprázat, érzéki csalódás. 
Innen, alulról, ugy látni, mintha a sötét 

felhő most rögtön magába zárná a patyolat-
. arczut, pedig messze vannak azok egymástól. 

A fehér felhő magasabban l ibeg; azt fényes, 
tündöklő sugárral hinti meg a nap. A gyász-
fátyolos felhő emennek épen az árnyékába ke-
rült, attól olyan borús. Még sirva is fakad. Ti-
tokban ejt egy-egy harmatcsöppet, de az már 
nem számit esőnek. 

A felhőkkel szinte egy magasságban ke-
ring valami. Hol előre lendül, amerre a felhőt 
viszi a szél : hol megunja s könnyedén, gyor-
san, félkörben kanyarodik vissza, ugy fú r j a 
előre magát játékos, lenge röpüléssel szél 
ellenében. 

A nagy messzeségből is jól látni, milyen 
biztosan kering-fordul. Kerekszélü szárnya ugy 
feszül, akár a vitorla; testét pehelyként emeli 
erős, aczélos szárnya. Egyenes bothoz hason-
lít a f a r k a ; szinét az egész madár mintha a 
barna felhőtől kérte volna. 

Egy vadászó héja*) van odafent. 
Egy szárnyas hóhér. A madárvilág irgal-

mat nem ösmerő hiénája. 
A lég urai közt sok a zsarnok, sok a fé-

lelmes rabló, a nagyerejü atléta, a villámgyors 
orgyilkos; de egyiksem olyan gonosz, olyan 
kegyetlen, olyan kérlelhetlen, mint a héja . 

A sasok felséges királyi madarak. A nemes 
erőnek, a nyiltan támadó hátorságnak minta-
képei. Ők a szárnyas oroszlánok. Vérszomjból 
nem gyilkolnak; de amire szükségük van, azt 
kérdezetlenül veszik el bárhonnan. A sas, ha 
jóllakott — szerelmi harczait leszámitva — 
békességben van a világgal. 

A solymok már mások. Ők a tigrisek meg 
a párduczok. Vért ontani vágynak folytonosan. 
Gyorsak, mint a villám s amely állattal birnak, 
annak az életét szünet nélkül veszélyeztetik. A 
vándorsólyom *) akkor kerít magának zsákmányt, 
amikor neki tetszik. Támadása akár a mennykő-

*) Astur palumbarius. 
*) Falco peregrinus. 

csapás. Neki a földrelapult, holtra ijedt madár 
nem is kell. Mulatni, élvezni akar, mint a való-
ságos vadász, aki csak röptében lövi a szárnya-
sokat. A sólyom is a röpülő madárra veti magát. 
Neki ez uri passziója. 

A kányák hasonlítanak a farkasokhoz. 
Gyávák és leselkedők. Meglepni s igy ravaszul 
diadalmaskodni, ez a jelszavok. Hacsak lehet, 
könnyű prédára áhítoznak. A lakmározó nemes 
sólymot ugy tudják bosszantani, hogy végül 
odadobja nekik az ebédjét. Majd szerez másikat. 

A héja az igazi bestia, a született hóhér, 
a szárnyas hiéna. Reggeltől estig folyvást ölne. 
Amig bele nem fárad a gyilkolásba, addig résen 
van s j a j a nálánál gyöngébbnek, h a ő, a ke-
gyetlen hóhérkedvében utána veti magát. 

Földön buvik-e meg kiszemelt áldozata, 
vagy a sürü lomb közt, avagy röpül-e: mindegy 
az őneki. Lecsap a földre, mint a kődarab s 
felmarkolja onnan a bután lippenő foglyot. 
Nesztelen röpüléssel, kigyószerü siklással csúszik 
be az ágak közé s kirántja onnan a galyon 
meglapult vadgalambot. Ha pedig szárnyon 
próbál előle menekülni a megrémült m a d á r : 
akkor kezdődik csak az igazi hóhérmunka, 
amiben a héját nem éri utói egyetlen más 
madár sem. 

Akkor nem azt teszi, amit a nemes sólyom, 
hogy vad, gyönyörű hajszával veszi űzőbe 
kiszemelt zsákmányát és villám czikázásához 
hasonló süvöltéssél kapja el, vágja le, amikor 
utóiérte. A héja csak addig rohan röpülő áldo-
zata után, amig a boldogtalan, a nyakán érezve 
halálos ellenségét, i jedtében fölfelé nem igyek-
szik. Mert hát az ösztöne megsúgja neki, hogy 
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mungó természetesen itt is 'értékesebb, mint 
az ócska rongyokból készült közönséges mungó ; 
minek következtében nagy kereslet van az 
első iránt, ugy hogy nem ritkaság, hogy ezen 
szurrogátumot is rosszab szurrogátummal hami-
sítjuk.; 

•A „fipett"-nek nevezett mügyapjut 1868 
óta a nagyobb fésült fonál szőréből, gyárakban 
állítják elő és igen keresett anyag, mely e 
„buxin" gyártásánál most nagyobb szerepet 
játszik, miután az arra a czélra használt fonál-
nak 60—70% tipett pótszert tartalmaz. 

Nagyobb szerepe van a szurrogátipamak 
az úgynevezett extrakt-gyapjunak is, amelyet 
gyapjurongyokból nyernek, nedves avagy száraz 
uton való karbonizálással, melynél a kénsav 
vagy sósav hatása alatt a növényi rost szene-
sedik. Az állati megmarad, még pedig nem 
mindig intakt állapotban, mert bizony ezen 
anyag sokszor meg van tőle támadva és igy az 
úgynevezett alpakkából vagy warhp-ból készült 
áru tartóssággal éppen nem dicsekedhetik. De 
egyáltalában megérthető, hogy általában mind-
ezeknek szurogátumoknak ugy a kallózó, vala-
mint zsugorodási képességük sok kívánnivalót 
enged és igy sok esetben alsó vetülékkel bélelt 
szövetekre használtatnak fel. 

Mindazonáltal sok dicsérője akad ennek 
az iparnak, amely nélkül a női ruhák konfek-
czióját el sem lehet képzelni. 

Sajátságos jelenség, hogy mig az állam-
hatalom lépten-nyomon figyelmeztet bennünket 
arra, hogy a közegészségügyi tekinteteknek meg-
felelni kell, ezen ipar ugylátszik nem működik 
a kivánt felügyelet alatt. Mert mondják ugyan, 
hogy ilyen pótszerek használatától az egész-
ségre semmi károk nem származnak, mert 
hiszen az áru karbonizálva, forró szódavízben 
mosva, utófestve is lesz; de aki figyelemmel 
kiséri magát a gyártási folyamatot, az tapasz-
talni fogja, hogy ezek az állitások is nagyobbára 
csak hangzatos frázisok, amit ugylátszik, maguk 
ennek az iparnak matadorjai éreznek, mert 
Cerberus az Orkus bejáratát nem őrizhette jobban, 
mint ők gyáruk kapuit, hogy avatatlan oda be-
tekintést ne szerezhessen; ne lássa azokat a. 
nyomorult alakokat, akik ott a rongyokat osz-
tályozzák és tépik oly poros rossz levegőben, 
amelyben alig lehet lélekzeni, mert hát ex-
hausztorokról dehogy gondoskodnak, a karboni-
zálást sem alkalmazzák és az a viz, melyben 

amint alól van: a héja lezuhan rá. Felfelé.hát! 
csak feljebb, egyre feljebb! . . . a héja hadd 
legyen alól! . . . Igy nem bir támadni, gon-
dolja a szegény üldözött madár. 

A szárnyas hiéna pedig akkor elkezd 
keringeni a megriadt, halálfélelmet szenvedő 
madár alatt és szorítja feljebb az ég felé. Az 
igy menekülőt őtőle már senki sem veszi el. 
Amint az üldözött madár kimerül, amint nem 
birja a tüdeje a megritkult levegőt: le kell 
ereszkednie. S akkor! . . . akkor ! . . . 

A héjának borzasztó öröme telhet abban, 
hogy igy hóhérmódra növeli a gyöngékben a 
halálfélelmet. 

Az ott, a magasban, egyre kering. 
Ugy hinnéd: tétovázva kutat; gyürüs 

vonalban kanyarodik tovább, arrább, s folyvást 
lemereszti éles szemét, amely alkalmas rá, 
hogy több száz méternyiről is meglássa a gaz 
közt meglapuló nyulat. 

Most van a nagy kémszemle, ami rend-
szerint véresen végződik. A héját odafent him-
bálják a szelek, de amint hol arrább, hol errébb 
csúszik könnyű, aczélos szárnya: látni, hogy 
játszva bir a széllel; akkor fordul, akkor 
suhan szél ellenében is, amikor neki tetszik. 

Fakó, fonnyadt sással borított terület van 
beékelve a rétbe, közel a patakhoz. Annak a 
szélén most megcsirren valami. Rekedt zsebe-
gés hangja hallatszik. Egy fogolykakas szól. 
Látni, hogyan emeli ki nyakát az avult sás 
közül. Testét eltakarja a gaz. A hivásra lesu-
nyított fejjel igyekszik feléje a, sásas túlsó 

a rongyokat mossák, ha azok épenséggel mo-
sásra kerülnek, az -bizony csak olyan meleg, 
hogy semmiféle baczülusban kárt nem tehet, mert 
ha az melegebb volna, a ro.ngyszálak csekély 
zsugorodási képességét is teljesen tönkretenné 
és még az sem áll, hogy a szín szerint osztá-
lyozott rongyokból előállított mügyapjufestési 
proczedurának vetették alá; szóval ezen pót-
szereknek alkalmazása nem is oly aggálynélküli, 
mint azt föltüntetni szeretnék, Nem is említve 
azon körülményt, hogy nem tudok embert, aki-
nek, ha ilyen mügyapjuból gyártott szövetet kí-
náltak, bárki egy szóval is emiitette volna, hogy 
ez mügyapjuból készült; sőt ellenkezőleg a 
közönséget, amely ily esetben talán meggon-
dolná magát, azzal nyugtatják meg, hogy tiszta 
gyapjúszövet fekszik előtte és a fogyasztó csak 
akkor győződik meg az ellenkezőről, hogyha a 
ruha róla már lefeslett. 

A modern törvényhozás nem állja útját 
annak, hogy valaki, ha kedve tartja, ne marga-
rint vásároljon vaj helyett és fogyaszszon, de 
sarkában van ennek az iparnak, hogy termékét, 
mint természetes vajat ne árusíthassa, a fogyasz-
tót tévedésbe ne ejthesse; holott a gyapju-
áruknál teljesen ki van a közönség az eladó-
nak szolgáltatva. 

Tudom azt, hogy ezen szurrogátipar azzal 
a pretenzióval lép fel, hogy a legszegényebb 
fogyasztó, a munkás és paraszt érdekeit 
szolgálja. 

De az esetben is áll az a mondás, hogy 
„olcsó húsnak híg a leve" és emellett baj még 
az is, hogy ez az ipar a szegény parasztasszonyt 
mesterségesen rászorítja, hogy a divathölgyhöz 
képest minden évadban uj ruhát hordjon, mert 
hiszen az a mollettó, amelyet ő a vásárostól 
oly olcsón szerzett be, alig néhány heti hasz-
nálat után levedlik róla. 

Részemről anélkül, hogy fölfogásomat va-
lakire reáerőszakolni akarnám, azt tartom, hogy 
ezen szurrogátipar nemcsak a juhtenyésztést 
károsítja, hanem végelemezésben a közgazdaságra 
nézve is káros, mert hiszen az a sokat emle-
getett olcsóság oka, hogy veszendőbe mennek 
a ruhakellékekre forditotf kiadások és különösen 
a ruhakészitésnél alkalmazott munkaerő, amely 
oly kevés eredményt tud felmuntatni. 

Mindezeknél fogva a következő határozati 
javaslatot terjesztem a tisztelt szakosztály, elé. 

Mondja ki a szakosztály: 

széléről a családhoz tartozó fiatalság. Vadász 
elől menekült volt a csapat is szétszóródott. 
Az öreg hím, a vezér, most a gyülekezőt fújja. 
Az aggódó, éles csirrenésben, mintha ez volna: 
„jertek! jertek ! . . . merre vagy édes párom? 
. . . hol vagytok gyerekek? . . . idé gyertek, 
mind-mind! . . . " 

A sás közt alig hallható kotyogással bú-
vik errébb a megriadt tyukocska. Nemsokára 
eléri az urát, aki nagy örvendéssel berzenke-
dik körülötte: „csakhogy nincs bajod mámika; 
ja j be' jó, jaj be' jó ! " Jönnek aztán a „gyere-
kek" is. Bizony már megannyi kinőtt, anyányi 
fogoly. Alig mozdul a fü, ugy vigyáznak, 
ugy lopódznak, mig csak egymásra rá nem ta-
lálnak. Egy pár bizony hiányzik közülök. 
Azokra ma szomorú nap virradt. Mert hogy a 
vadász itt járt. . . 

Jobb is volna arrább húzódni innen. 
Amott a sás túlsó szélén kóbor eb csatangol. 
Poczakos nyulat keres, amit megfoghatna. Nincs 
itt nyugta , a szegény félénk fogolynak. 

A vén kakas összesúg anyókával; meg-
egyeznek valamiben. „Keresztül gyalogolunk á 
tarlón, aztán a száutáson s bekanyarodunk a 
bokrok közé, ott jó fedezet lesz a bokrok alatt," 

El is indul mámika, minthogy az ő 
tiszte a gyaloglásban a vezetés. Apó hátul te-
relgeti a fiatal nemzedéket. Tötyögő, de azért 
gyors iramodással futnak végig a tarlón mind-
nyájan fel a boronált szántásra. Jaj-jaj! riad 
fel egyszerre a vén kakas és abban a percz-
ben szárnyra kap a falka. A szántás fölött, 
szorosan a földszinén suhannak át s ugy vágód-

1. hogy a mügyapjunak nevezett textil-
ipari szurrogátumok a juhtenyésztés érdekeit 
károsítják és felhasználásuk közegészségi szem-
pontokból is aggályosnak tekinthető. 

2. Kérje fel a szakosztály az ipari szak-
osztályt, hogy ezen pótszerek kérdésével saját 
szempontjából is foglalkozzék és amennyiben 
ezek alkalmazását kívánatosnak nem vélné, 
alkalmas módokról gondoskodjék, mikép le-
hetne a hazai fogyasztó közönséget nemcsak 
a hazai iparpártolás szempontjából, hanem a 
saját érdekében is arra birni, hogy ezen szurro-
gátumokat fel nem használó magyar posztógyá-
rak termékeit fokozottabb figyelembe részesítse. 

3. Kérje fel a szakosztály a közgazdasági 
szakosztályt arra, hogy tárgyalja kebelében 
azon kérdést, vájjon a mügyapjuból készült, 
habár olcsóbb ruhanemüek vásárlása kívánatos-e 
a szegényebb fogyasztó, különösen a falusi 
népességnek érdekében. 

Tormay Béla és Jeszenszky Pál felszó-
lalása után a szakosztály a határozati javas-
latot elfogadta. 

Javaslat a folyó évi tenyészállatvásár meg-
tartása ügyélben. 

Jeszenszky Pál titkár: Mielőtt a jövő évi 
tenyészállatvásár fentartására vonatkozólag a 
szakosztály elé javaslatot terjesztene, a folyó 
évben tartott tenyészállatvásár eredményéről 
tájékoztatja a szakosztályt. A vásárra felhajta-
tott 192 darab szarvasmarha, 294 darab juh, 
51 drb sertés, összesen 537 darab; ebből el-
adatott 108 darab szarvasmarha, 78 drb juh, 
27 darab sertés, összesen 213 darab, vagyis 
a felhajtás 40°/o-a. Az előző évi tenyészállat-
vásárra csak 370 darab állat hajtatott fel s 
ezek közül csak 26% adatott el, ez adat tehát 
amellett bizonyít, hogy a tenyészállatvásár ja-
vult valamivel. A dolog azonban ugy áll, hogy 
az utóbbi tenyészállatvásárok nem állíthatók 
párhuzamba a 90-es évek elején rendezett vá-
sárokkal, minek oka nagyrészt az, hogy az 
állattenyésztési felügyelőségek kint vásárolják 
meg a köztenyésztés részére szükséges anyagot 
s a gazdasági egyesületek is mindenfelé ren-
deznek tenyészállatvásárokat, ugy hogy ezáltal 
csorbul a fővárosi tenyészállatvásár felhajtása. 
Ennek daczára a gazdaközönség részéről mégis 
az az óhaj nyilvánul, hogy a fővárosi tenyész-
állatvásár fentartassék, mert idé a kiváló minö-

nak be a füzfabokrok közé, mintha kísértetet 
láttak volna. 

Azt bizony, azt ! Kísértetet a javából. A 
patkósmellényü ur (régi divat ez már fogo-
lyéknál), a vén kakas észrevette a héját oda-
fent s meglátta, hogyan kapja össze a szár-
nyát s esik lefelé, mint a kő, bizonyosan az 
ő tiszteletökre. 

A magasból is le lehetett hallani, hogy 
zug a tolla a nagy erőlködéstől, hogy minél 
előbb idelent legyen. 

Valaki meghal, mindjárt meghal! azt je-
lentette a nagy sietség. 

A foglyok máskor holtra rémülve la-
pultak volna meg, ha csak egy maroknyi, 
gazban is megbújhatnak vala. De a boronált 
szántás olyan, mint a deszka, azon nem lehet 
elrejtőzni. Nincs más reménység, mint a gyors 
szárnyalás. Két másodpercz múlva késő volna. 
A hóhér igy elkésett! 

Csalódva suhant át a füzfabokrokon, 
amelyek fölött vérszomjasán kezdett emelkedni 
megint. Most még mohóbban kémeit, kutatott, 
mint az imént. Ha tudta volna, melyik bokorban 
reszketnek vazallusai, adófizetői: utánok fura-
kodott volna s arczátlanul ránczigálta volna ki 
onnan valamelyiket, ahogy elvakult dühében 
megteszi a fa odvába búvó madárral, a galamb-
dúczba rejtőző galambbal. De a sürü füzes 
titkosan takar mindent. Vak szerencsére buj-
kálni közte mégis ostobaság lenne. 

Megyen a héja tovább-tovább. Ugy tesz, 
mintha' már belenyugodott volna felsülésébe. 
Egyre messzebb kering. A rémült fiatal foglyok 
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égü tenyészállatok hozatnak fel, melyek a 
vidéki vásárokra nem szoktak vitetni. Javasolja 
tehát a szakosztálynak, hogy a jövő évi te-
nyészállatvásár megtartását határozza el. A 
mult évben a vásár érdekében felterjesztést 
intéztünk a földmivelésügyi miniszterhez, hogy 
az állattenyésztési felügyelőségek az általuk 
köztenyésztésre vásárolt kiváló minőségű nyu-
gati szarvasmarhákból két-három darabot fel-
hozhassanak a vásárra s itt a legkedvezőbb 
feltételekkel bocsássák azokat a rendelkezé-
sére, valamint hogy az állattenyésztési fel-
ügyelőségek a tenyészállatvásáron is szerezze-
nek be a köztenyésztés részére állatokat. Ez 
utóbbi kívánságunk teljesíttetett is, bár a fel-
ügyelőségek keveset vásároltak. Midőn tehát 
javasolja a szakosztálynak, hogy a jövő évi 
tenyészállatvásár megtartását elhatározza, egy-
úttal felterjesztést intézni kér a miniszterhez, 
hogy a budapesti tenyészállatvásárokon az 
állattenyésztési felügyelőségeknek nagyobb mé-
retekben engedélyezzen bevásárlásokat a köz-
tenyésztés czéljaira s másrészt a tenyészállat-
vásárok díjazására engedélyezni szokott 6000 
korona összeget a jövő évi tenyészállatvásárra 
is folyósítsa. 

Hertelendy Ferencz, Tormay Béla elnök 
és Sierbán János hozzászólása után a szak-
osztály előadó javaslatát elfogadja. 

Javaslat a denaturált marhasónak brikettek-
ben való forgalombahozatala tárgyában. 

Jeszenszky Pál előadó : Négy év előtt, 
midőn az olcsó 5 forintos marhasót a pénz-
ügyminiszter forgalomba hozta, nagy volt az 
öröm az állattenyésztő gazdaközönség között, 
hogy ezentúl olcsón jutnak a marhasóhoz. Az 
öröm azonban rövid ideig tartott, mert a for-
galomba hozott olcsó marhasó csak őrölt álla-
potban hozatott forgalomba s nyalósó gyanánt 
nem volt kapható. Két évvel ezelőtt, mikor 
emiatt sok panasz merült fel, az egyesület kérdést 
intézett a gazd. egyesületekhez az iránt, hogy tény-e 
az, hogy a fogyasztás jelentékenyen csökkent s 
aziránt is, hogy mi ennek az oka. Az okokat a 
következőkben jelentik, hogy a só csak őrölt 
állapotban hozatik forgalomba, hogy az őrölt 
marhasó rendkívül szemetes s hogy végül igen 
nehezen hozzáférhető és drága. A dolog t. i. 
ugy áll, hogy a sónak ugyan 5 frt az alapára, 

már meg mernek mozdulni. De apó nem engedi 
őket. Halkan diskurál velük, tanítgatja őket: 
„ne bolonduljatok, a hóhér cselt vet nekünk, itt 
a szeme folyvást; csak mutatja, mintha már 
nem törődnék velünk!" 

A szárnyas hiéna ezalatt messzire kóborol; 
most leereszkedik. A földön eltűnik. Talán zsák-
mányra lelt, hál' Istennek. Akkor itt békesség 
lesz. — Dehogy! alig ér egy pár arasznyira a 
föld fölé a hóhér: hirtelen kinyúlik megint s 
s mint a kilőtt nyil suhan egyenest erre. Számit 
rá, hogy valamelyik könnyelmű foglyocska azóta 
kibujt a tisztásra. Még be sem fejezte a vén 
kakas a tanítást, már újra látni a végzetes barna 
árnyékot, amint uj csalódással gazdagon, 
bosszúsan búcsúzik innen, sietve szárnyal elő, 
sugáregyenes röpüléssel, mintha szégyelné, hogy 
ezúttal sehogysem sikerült a manővere. 

A légi ut most más vidékre viszen. A 
biztos zsákmány felé; a nagy éléstár felé. 

Ihol a falu, amelynek minden egyes házát 
kert övezi s a kertben van fa bőven, itt-ott 
vén diófa, amelynek a lombja pompás meg-
figyelőhelyeket kínál a héjának. 

A háztetőkön sok galamb sütkérezik, 
tollászkodik. A himek bugyognak, turbékolnak, 
egymással czivakodnak, pújuknak hízelegnek. 

A legtöbb galamb cs desen, bizalmasan 
gunyaszt, pihen; várja a jó i zerencsét, hogy 
mikor hintenek az udvarban h rgot a baromfi-
nak. Abból a galambnép is kiv..: zi a részét. 

Egysztr csak felkurrog a 1 - jos kakas a 

de a vasúti fuvarköltség rendkívül megterheli s 
daczára annak, hogy a só monopoíiumot képez 
s ennek folytán egyforma árának kellene lenni, 
mégis az ország különböző vidékein a vasúti 
távolságok szerint annak ára változó és sok 
vidéken igen magas. Ezen panaszok és kifogá-
sokról az egyesület a pénzügyminisztert értesí-
tette s felkérte arra, hogy a nyalósó forga-
lomba hozatalát lehetővé tegye. A pénzügy-
miniszter leiratában kifejezést adott'annak, hogy 
mivel a marhasófogyasztás igen jelentéktelen, 
nyalósót forgalombahozni nem fog, annál 
kevésbbé, mert annak előállítási ára magas. Fel-
terjesztést intézett az egyesület az irányban is, 
hogy a marhasó hozzáférhetőségét tegye köny-
nyebbé; ez irányban történt is valami, most 
már könnyebben kapható a só, de a beszerzés 
ugyan sok kellemetlenséggel jár és nehézkes, 
mert a bárczarendszer sok kellemetlenséget 
okoz a gazdának. 

Tekintve azt, hogy a marhasó csakis őrölt 
állapotban hozatik még ma is forgalomba és a 
gazdaközönség nagy hiányát érzi annak, hogy 
állatai részére nyalósót nem kaphat, felmerül a 
kérdés, hogy nem volna-e czélszerü a Decsinyi 
Frigyes szabadalmát képező marhasóbrikettek-
nek forgalombahozatalát lehetővé tenni. Ezen 
briketteknek előnye az, hogy az anyagba idegen 
anyag keverve nincsen s egyszerűen ugy állít-
tatik elő a mostani őrölt marhásóból, hogy azt 
vízzel keverve nagy nyomásnak teszik ki s 
ezzel az egyszerű eljárással tetszés szerinti 
nagyságú téglányokat állítanak elő. A szabadalmi 
leirás szerint semmiféle idegen anyag a briket-
tekhez keverve nincsen, összetételében a só 
egyáltalán nem változik, tehát ép oly jó, mint 
amilyen az őrölt só s nagy előnye az, hogy 
nyalósó gyanánt használható. 

Miután e brikettek forgalomba hozatala 
kívánatos, ezért a következő javaslatot ter-
jeszti be: 

Mondja ki a szakosztály: hogy kivántos-
nak tartja, hogy a marhasó necsak őrölt alak-
ban hozasék forgalomba, hanem nyalósó gya-
nánt is. Miután pedig * a pénzügyminiszter a 
csekély fogyasztás és a természetes kősó nagy 
ára miatt ilyet forgalomba hozni nem akar s a 
szakosztály e czélra a Decsinyi-féle marhasó 
briketteket alkalmasaknak véli s felkéri a 
pénzügyi és, földmivelésügyi minisztereket, hogy 

szemétdombon s maga is inaszakadásig fut, 
iszkol a tyúkól felé. 

— Baj van! hej jehuj j!! kurrr! itt a 
h é j a ! 

A galamb, mind a hány, esze nélkül vágó-
dik el a háztetőről erre az ijesztő szózatra. 
Osmerik már a riadót s jól tudják, mit jelent. 
Amelyik közülök most a helyén maradna : ön-
ként kínálná magát a halálnak. Vadul keve-
redve suhognak el hát nagy összevisszaságban 
a veszedelem helyéről. 

S íme, nyomukban előtűnik a hóhér. 
Ott úszik a magasba törő galambcsapat 

alatt; szinte gyönyörködik a rémületben, amit 
keltett. 

A galambok ösztönszerűleg tartanak egy 
irányt. Jaj most annak, amelyik közülök ki-
válik s külön útját keresi a menekülésnek. A 
héja csak ezt lesi. Amelyik galamb a csapat-
tól elfordul, az oda többet nem is térhet 
vissza. Az ilyen egyes vadra szeret vadászni a 
héja. Az ilyet tökéletesen a hatalmában tartja. 
Játszik s kötekedik vele; ereszti, mint a macska 
az egeret s aztán rögtön alája csúszik; feljebb 
kergeti megint, amikor azt hinné az üldözött, 
hogy no most talán egérutat nyerhet. 

Amig sok galamb van együtt, addig a héja 
maga sem igen tudja, melyiket válassza. Nem 
siet há t ; — ráér, hisz' jól tudja, hogy előbb-
utóbb elkanyarodik valamelyik. Egy-egy szín-
padi rohamot produkál a hóhéi gonoszságával, 
ugy ijeszt. Suhanó lendüléssel oldalog feljebb, 
gyorsan; — a galamb azt hiszi: no most, itt 
az utolsó ítélet, a héja rögtön a nyakán; — 

e brikettekkel megfelelő módon kísérleteket 
végeztessenek, amelyek eredményessége esetén 
kívánatosnak tartja azok forgalombahozatalát. 

Szükségesnek tartja továbbá a szakosz-
tály a marhasó vasúti szállítási díjtételeinek 
csökkentését oly módón, hogy a hazai forga-
lomban az osztrák vasutakon alkalmazásban 
levő s a miénknél jelentékenyen olcsóbb tarifák 
alkalmaztassanak. 

Forster Géza: Az olcsó marhasó kér-
dése már régóta foglalkoztatja a gazdákat, de 
mindeddig oly árakat a kormány nem engedé-
lyezett, amelyek a gazdaközönséget kielégíte-
nék. Szólónak az a véleménye, hogy ez alka-
lomból ne csupán a nyalósóra vonatkozólag 
intéztessék felterjesztés, hanem intézzen az 
egyesület felterjesztést a kormányhoz, annak 
érdekében, hogy a marhasó minden vasúti 
állomáson egyforma áron adassék, ugy mint a 
bélyeg, vagy szivar. Mert nem igazságos az az 
eljárás, hogy a dunántuli gazda drágábban 
fizesse a sót, mint az, aki a sóbányákhoz 
közelebb van. Magyarország sóbányáival egész 
Európát elláthatná s mégis a gazdaközönség 
azon jogos kívánalma, hogy állattenyésztése 
részére olcsó sót kaphasson, mindig mellőz-
tetett. Itt van az alkalom arra, hogy a leg-
határozottabban állást foglaljunk a mellett, 
hogy a marhasó ára minél olcsóbbra szabassák 
és egyforma áron árusittassék. Annak se látja 
czélját, hogy miért kell a sót bárczarendszer 
mellett árusítani, mikor a só amugyis denatu-
rálva van s emberi élvezetre nem alkalmas. 

Sierlán János szintén hozzájárul ahhoz, 
hogy a határozati javaslat Forster Géza módo-
sításával kibővittessék. 

Jeszenszky Pál titkár: Forster felszólalása 
folytán határozati javaslatának azon pontját, 
melyben a vasúti díjtételek leszállítását s ked-
vezőbb tarifák engedélyezését javasolja a kor-
mánytól kérni, visszavonja s teljes mértékben 
hozzájárul Forster Géza javaslatához, annál 
inkább, mert mint előadásában is reámutatott 
már, a só egyedáruságának fogalma is azt 
hozná magával, hogy ára mindenütt az ország-
ban egyenlő legyen. 

Tormag Béla elnök a javaslatnak csak 
egy pontjára tesz észrevételt. Azt kéri ugyanis, 
hogy általánosságban mondassák ki a fölter 

s ebbeli féltében ügyesebb akar lenni a társai 
nál: félrecsap. 

A szárnyas hiéna abban a perczben el-
ereszti a többi száz galambot s ott van az 
alatt az egyetlenegy alatt. 

Most már vége a komédiának. Most kö-
vetkezik a tragédia. A hóhért mindjobban el-
önti a vérszomj; — emelkedik s ezzel feljebb 
taszítja áldozatát is. A galamb szörnyű félel-
met áll ki. Szive dobog, majd megszakad. Nem 
birja sokáig. Elbágyad, elzsibbad, szárnya 
gépiesen csapkodja a magasságok ritka leve-
gőjét. A héja látja ezt. 

Meg-megborzong a gyilkolás vágyától, gyö-
nyörétől. Talán magánbeszéddel is izgatja 
bestia elméjét: „ugy-ugy, galambom, röpülj-
röpülj! Csapkodd meg még egy párszor kifáradt 
szárnyadat, hisz úgyis utoljára teszed. A héja 
van itt, érzed-e ? tudod ? ! A héja! . . . S te 
a héjáé vagy! — Szepegő életed, piros véred, 
megszakadó szived, mind-mind a héjáé. Kegye-
lem még az istennél sincsen a te számodra; 
ugy bizony szép galambom!" . . . 

A félig holt madár gyöngülten vergődik 
majdnem egy helyben; a héja egyet lendit 
magán s fölibe kerekedik. Most hátraszegi egy 
kissé a szárnyát s azzal gyors lökést ad magá-
nak. Még egy ölnyire, még egy arasznyira van 
a galambtól, amely a nagy rémülettől már 
alig él. 

A szárnyas hiéna kinyújtja éles karmát; 
— még egy légi ragaszkodás s a galambot 
szorosan, kegyetlenül rántja magához. 

Az az ölelés a halál ölelése. 
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jesztésben, hogy a marhasó, nyalósó alakjában 
hozassék forgalomba. 

A szakosztály előadó javaslatát a Forster 
Géza által javasolt módosítással fogadja el. 

Vasúti kocsik rendelkezésre bocsájtása sertés-
hnsexport czéljaira. 

Dr. Hutyra Ferencz felhozza, hogy az 
őszi hónapokban sertéskivitelünk Németországba 
élénk lendületet vett. Szóló körülbelül 5 évvel 
ezelőtt azt a véleményét fejezte ki, hogy 
kívánatos volna lassankint a husszállitásra át-
térni, mert már akkor is nem látszott Való-
színűnek, hogy a német határ egyhamar meg 
fog nyittatni. Ez indítványával egyúttal jelezte 
azt is, hogy hogy alkalmas szállító eszközök 
bocsájtassanak rendelkezésre az államvasutak 
által. Akkor felszólalása nem talált , helyes-
lésre, most azonban megváltoztak a viszonyok, 
időszerű tehát az a kívánság, hogy a most meg-
hiúsult kivitel nagyobb lendületet vegyen és 
állandósuljon : hogy alkalmas husszállitó kocsik 
bocsájtassanak a tenyésztők rendelkezésére, 
melyekben a has nagyobb távolságokra friss 
állapotban szállítható legyen. Javasolja tehát a 
szakosztálynak, hogy intézzen az egyesület sür-
gős felterjesztést a kereskedelmi miniszterhez, 
kérve őt arra, hogy alkalmas és hűtőkészülékkel 
ellátott vasúti kocsik elkészítéséről gondoskodjék. 

Kolba Lajos megnyugtatja javaslattevőt 
arra nézve, hogy a napokban Kőbányán érte-
kezlet tartatott a húskivitel fejlesztése és elő-
segítés ügyében s a földmivelésügyi miniszter 
jelen volt kiküldöttje kilátásba is helyezte, hogy 
közölni fogja a miniszterrel rövid uton az 
előtte szóló által szóvá tett kívánalmakat s a 
kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg ezen 
ügyben sürgősen intézkedni fog. Az értekezle-
ten is felmerült a kellőleg berendezett hus-
szálllitó kocsik rendelkezésre bocsájtásának szük-
ségessége. 

Jeszenszky Pá l : Az, hogy a kőbányai ke-
reskedők értekezlete már tett ily irányú javas-
latot, egyáltalán nem teszi feleslegessé, hogy 
egyesületünk is ne sürgesse meg a megfelelő 
vasúti kocsik rendelkezésére bocsájtását, ép 
azért a maga részéről is javasolja, hogy a 
szakosztály Hutyra rektor indítványa érdekében 
felterjesztést intézzen a kereskedelmi miniszter-
hez. Jelzi, hogy e tekintetben az a szabálytalanság 
is fenforog, hogy Kőbányán az államvasutak 
nem gondoskodnak megfelelő kocsikról és azok 
berendezéséről s maguk a szállítók kénytelenek a 
kocsikat berendezni. Szóló ugyan nem hiszi, hogy 
az államvasút képes legyen ily rövid idő alatt a 
hütőkocsikat elkészíteni, mindazonáltal kívána-
tos, hogy felterjesztés intéztessék és felhivas-
sék a miniszter figyelme arra, hogy keressen 
módot és alkalmat ezirányu kivitelünk fejlesz-
tésére. 

A szakosztály dr. Hutyra Ferencz indít-
ványát egyhangúlag elfogadja és annak értel-
mében a felterjesztés intézését elhatározza. 

Biztos otthon. 
A hetvenes évek " végén az azóta 

megszűnt gazdakörben beható tanácsko-
zások tárgyát képezte, miképen lehetne 
az otthon biztosítását törvényhozási uton 
nálunk is létesiteni, hogy mint az ame-
rikai Egyesült-Államokban a gazdasági 
kis exisztencziákat a végső elpusztulástól 
megmenteni és a gazdacsaládnak legalább 
egy tagját a gazdaosztálynak minden 
körülmények között megtartani lehessen. 
Ezt a mozgalmat nagyban - élesztették 
azok a hazánkfiai, akik épen abban az 
időben Amerikában tett tanulmányi utazá-
saikból hazatérve, az otthon biztosításának 
legmelegebb szószólóivá lettek. Mi szép és 
humánus gondolat is, biztosítani az édes ott-

hont a leggyöngébb gazdasági egyedek ré-
szére és ezzel biztositani a nemzet számára a 
mezőgazdasági népesség állandó tagjait? 
A viszonyok nem voltak abban az időben 
alkalmasok arra, hogy a közvéleményt 
ennek az eszmének megnyerni lehessen. 
A gabona ára magas volt, a vizszabá-
lyozások által a gabonatermesztő terület 
évről-évre növekedőben volt, a kisgazdák 
boldogulása biztosítottnak látszott, a kiván-
dorlást még alig ismertük. Az otthon biz-
tosítására irányuló törekvések önmaguktól 
ellankadtak, megvalósításukra egész a 
legújabb időkig többé senki sem gondolt. 
Pedig, amennyire helytelen volt, hogy 
annyi vérmes reményeket fűztek ezen 
intézmény megvalósításához első kezde-
ményezőik, éppen annyira igazságtalan, 
hogy ez intézményt oly hosszú időig, 
mint teljesen jelentőségnélkülit, a magyar 
közvélemény jóformán elfelejtette. 

A legutóbbi évek agrármozgalmai azon-
ban újra fölszinre vetették az otthon biz-
tosításának követelményét. A rossz gazda-
sági viszonyok, a helytelen közgazda-
sági politika ijesztő pusztítást végzett a 
mezőgazdasági népesség soraiban. A bir-
tokok eladósodása s ezt követőleg a kény-
szer-árverések számának óriási növeke-
dése, a kivándorlók számának lavinaszerű 
szaporodása kellett hogy gondolkodóba 
ejtsék mindazokat, akik a nemzet ere-
jének szaporodását nemcsak a spekulá-
czióra épült fővárosi palotákban, vagy az 
állami segélyezéssel égbeemelkedő gyárké-
mények szaporodásában látják. Meg kellett 
fontolnunk, vájjon nemzetünk fennállása 
biztosítottnak tekinthető-e a jövő ezer-
évre is, ha a nemzeti alkotmány leg-
hívebb tagjai, a legjobb munkásanyag, a 
legigénytelenebb gazdasági egyedek el-
pusztulnak s proletárokként élősködnek 
a kereső népesség nyakán, vagy vándor-
bottal más hazát keresve munkájuk java-
részét idegen nemzetek nagyságának és 
gazdagságának növelésére fordítják. A 
helyes meggyőződés arra vezetett, hogy 
kötelességünkké tette ennek megakadá-
lyozását olyan törvényes intézkedések 
követelésével, melyek kényszerítő eszkö-
zeikkel a radikális liberalizmus dogmái 
közé be nem illenek ugyan, de minden-
esetre alkalmasak arra, hogy a nemzet 
állandó vérvesztését ne csak megakadá-
lyozzák, hanem meg is szaporítsák azo-
kat a munkás nemzeti elemeket, amelyek 
már röghözkötöttségüknél fogva is álla-
miságunk legbiztosabb alapjait képezik. 

Az otthon törvényes biztosítása tehát 
az agrárprogramra egyik követelményévé 
lőn és hogy ez nemcsak az agrárius theo-
riák szülöttje, legjobban igazolja az, hogy 
Szabadka törvényhatóságának kezdemé-
nyezésére tizenegy törvényhatóság nyúj-
tott be kérvényt eziránt a képviselő-
házhoz. Sajnálnunk lehet, hogy ezen kér-
vényeknek minapi tárgyalása alkalmával 
várakozásunk ellenére erről a kérdésről 
alig esett szó. Hiszen igaz, hogy a mi-
niszterelnök egy általános frázissal biz-
tosította az országot, hogy a kormány 
a kisemberek ügyeivel eddig is tö-

rődött és a jövőben is szándékozik tö-
rődni és érdekükben törvényhozási in-
tézkedéseket létesiteni, de hogy a kor-
mány az otthon biztosításának kérdésé-
ben mily álláspontot foglal el, azt még 
ma sem tudjuk. Pedig nem puszta kíván-
csiságból szeretnők ezt tudni, hanem 
érdekel azért, mert a küszöbön levő 
telepítési törvény hatását ezen kérdés 
rendezése nélkül már előre is problema-
tikusnak tartjuk. Miért? Azért, mert az 
otthon törvényes biztosítása nélkül a 
földéhség által előidézett telekspekuláczió 
a telepítési törvény által aránylag köny-
nyen szerezhető birtokokkal óriásivá fog 
növekedni és a természetszerűleg gyön-
gébb telepesek csakhamar ki fognak sa-
játíttatni telepesbirtokaikbői a szomszédos 
vagyonosabb birtokosok által. Az otthont 
biztosító törvénynek a feladata pedig 
épen ennek a megakadályozásával a 
gyengébb gazdasági egyedek boldogulá-
sának a biztosítása. 

Vessünk egy pillantást az amerikai 
otthon-biztosító törvények keletkezésére 
.és hatására. 1837-ben Texast egy óriási 
pénzügyi krach sújtotta, minek folytán a 
földbirtokok óriási számban kényszer-
árverésre kerültek. Ámde ugyanekkor a 
kis farmerek jutottak a kormányzás gyep-
lőihez és ők hozták az első otthon-
biztosító törvényt, melynek értelmében 
eleinte 350, később 200 acre terjedelmű 
földbirtok, vagy 500 dollár értékű városi 
ingatlan, továbbá 200 dollár értékű házi 
ingóság és 50 dollár értékű gazdasági 
felszerelés és a kereseti foglalkozáshoz 
tartozó összes szerszámok és eszközök 
minden foglalás és zálogolás alól mente-
sítettek. Ez a meglehetősen radikális 
törvény egyszerre megszüntette a köny-
nyelmü adóőságcsinálást, még inkább 
azonban a könnyelmű hitelezést és hatá-
sát látva a többi államok, egymásután 
hozták meg a hasonló törvényeket. 

A legtöbb államban az otthon bizto-
sítását csak a családfő élvezi, egyes álla-
mokban csak akkor, ha erre vonatkozó 
igényét bejelentette (declaration of hom-
stead) és bejegyeztette, amit a családfő 
helyett a feleség is teljes joghatálylyal 
megtehet. Az otthon biztosítása alá tar-
tozó területnek külön el kell kerítve 
lennie (fency farm.) Az otthon biztosítása 
a családfő életének végéig tart, halála 
után az özvegyre száll és a legifjabb 
gyermek 21. életének betöltéséig marad 
érvényben. De ekkor ismét megújítható 
a bejelentés. 

Tény, hogy ezen törvények által a 
birtok jelzálogi hitelképessége csökkent ; 
de ezáltal a könnyelmű adósságnak utja 
be levén vágva, a birtokos személyi hi-
tele előtérbe lépett és sok helyütt az 
uzsoráskodásnak nyitott tágabb teret. 
Viszont azonban a birtokok forgalmi 
képessége csökkenvén, a telekspekuláczió 
is korlátoztatott, a birtokos jobban birto-
kához köttetett és erkölcsileg kényszerült, 
hogy jobban kezelje, jobban szerelje 
föl, ennek folytán személyi hitele növeke-
dett s hiteligényeit mindenkor ki tudta 
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elégíteni. Ezen gazdasági előnyök mellett 
az otthon biztosításának erkölcsi ered-
ményeit még fontosabbnak kell tartanunk, 
amennyiben a birtokosok tetter&je és 
önbizalma nagy mértékben emelkedett, 

. társadalmi és politikai erényeik teljes 
mértékben kifejlődtek. 

Hogy a kisbirtokosok otthonának 
törvényes biztosítására nálunk szükség 
van, azt tagadni nem lehet; igazolja ezt 
már maga az a körülmény, hogy eddig 
is tizenegy törvényhatóság kérte a tör-
vényhozástól. Hogy lehetséges-e ennek 
keresztülvitele nálunk, arra csak igennel 
felelhetünk. Nem paraszt-hitbizományok 
létesítéséről van szó, csat bizonyos 
mértékű és egy ideig tartó lekötéséről, 
hogy az önhibáján kívül a tönkrejutás lej-
tőjére került parasztnak hajléka és min-
dennapi élelmének megszerzéséhez szük-
séges eszközei megmaradjanak épugy, 
mint az iparosnak nem lehet kenyér-
kereső szerszámait lefoglalni és elárverezni. 
A hitelszövetkezeti szervezet kiépítésével 
az uzsorahiteltől nem nagyon félhetünk. 

Nekünk magyaroknak minden alkal-
mat megkell ragadnunk, hogy nemzetün-
ket erősítsük. A kisembereknek az állam 
hatalmát nemcsak akkor kell érezniök, 
amikor az adót fizetik, de akkor is, amikor 
jólétük biztosításáról van szó. A nép alsó 
rétegeinek is kell a kormány és a tör-
vényhozás gondoskodását érezniök, ez 
éleszti és erősiti meg bennük is a haza-
szeretetet ; ezért kell az otthon biztosí-
tásáról is gondoskodni, addig amig nem 
késő, addig amig van kikről gondoskodni. 

Sz. :Z. 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
— Rovatvezető : Cserháti Sándor. — 

Trágyázás égetett mészszel. 
Talán nem végzek egészen felesleges dol-

got, ha gazdatársaim tájékoztatására az 1901-ik 
évben általam végzett talajmeszezési kísérletet 
közrebocsátom. Teszem ezt azon czélból, vajha 
mások is, kik kísérleteket végeznek, megtennék 
azt. Minden gazdaságba jut annyi idő a téli 
estéken, hogy azt a kisérlettevő leírhatja és 
mégis kevesen teszik azt. Jól tudjuk, hogy az 
utóbbi évek alatt mi minden kísérletet végzett 
sok gazda, hogy a rosgz gazdasági viszonyok 
közepette jövedelmet teremthessen gazdaságá-
ból. Ezen kísérletek, mind pénzt követelnek és 
bizony sokszor az első kísérlet után bosszúsan 
hagyja abba a gazda. 

Legtöbb szerepe jut ezen mezőgazdasági 
kísérletek- végrehajtásánál; a gazdatiszteknek, 
kiknek kell, hogy ezen kísérletek végrehajtását 
ismerjék és ha nem akarnak kudarczot val-

• lani, tökéletesen .tisztába kell azzal - lenniök. 
Mennyi okulás, mennyi tapasztalat és mennyi 
pénzmegtakarítás lenne az, ha semmi mást 
nem tennénk, csak közreadnánk a kísérlet 
végrehajtását és az azt követő eredményt. 
Közlöm tehát azt, mit ígértem, úgy-ahogy 
végrehajtottam. Kiki maga okuljon belőle. 

A gazdaság, melyet kezelek, közvetlen a 
Tisza jobbpar t ján fekszik, legnagyobb része 
szikes talaj , kisebb része a Tisza védgátja és 
a Millér-csatornagát által mentet t részből áll. 
A Tisza melletti rész kitűnő termőföld, mig a 
Millér mente igen szurkos fekete agyag. Ez 
utóbbi nagyon nehéz miveletü s ebből kifolyó-
lag itt az istállótrágya sem mutat kellő sikert ; 
mivel pedig azon rész -mintegy 300 holdat tesz 

ki, keresni kellett a-terméketlenség okát. E terű-. 
letek, talaj vegyületét megtudandó, azt 1900-ban 
a Budapesti Chemiai intézetnél elemeztettem, 
amikor kitűnt, hogy a talaj kálidus, de mész-
szegény. Ez okból az 1900-ik év őszén kísérlet-
tételre 150 q, égetett mész rendeltetett s meg-
érkezés után a már előre kijelölt parczellákon 
egy mázsás kupaczokba szétosztatott és,földdel 
beborittatott. A kísérlet buza alá történt s a 
talajon ekkor már a keverőszántás be volt 
fejezve. A mész a vetést megelőzőleg 37 nappal 
érkezett és vetésig csupán arra ügyeltem, hogy 
a mész felbomlása közben a kupaczokról 
lecsúszott föld azokra visszahelyeztessék. Vető-
szántáskor a mész teljesen poralaku volt és 
közvetlen a szántás előtt szétszóratott, arra 
ügyelve, hogy a kupaczok helyén sem marad-
jon, több, mint amennyi" a parczella többi ré-
szére jutott . 

Á buza növekedése alatt szemmel látható 
eltérés csak az első Számú parczellán volt, 
amelyre 1200 D-öles holdanként 20 mmázsa 
mész szóratott. Kísérlet öt parczellán eszkö-
zöltetett, de mivel azon parczellákon, melye-
ken holdanként 6—8 q. mész adása után 
semmi feltűnés nem tapasztaltatott, aratáskor 
nem lettek külön aratva. Mint a táblázatos ki-
mutatásból is kitűnik, az I-ső parczellától a 
IV-ik számig mindig kevesebb a buza, mit 
onnan magyarázok, hogy az I-ső parczella köz-
vetlen egy őr mellé esik, hol a tavaszon több 
ideig viz állt, mig befelé a tábla kissé emel-
kedik és igy a hosszantartó nyári szárazság a 
búzát mindinkább megviselte. Ez egyszersmind 
muta t ja azt is, milyen kárt tett a szárazság a 

"buzavetéseinkben is, hogy mig a II-ik számú 
parczella, amely nem volt meszezve, 795 kg.-ot. 
termett holdanként, addig _ a Vl-ik számú már 
csak 621 kg.-ot termett. 

etethetjük. Nyersen ugyan jobban felel meg a 
hurgonya a ló természetének, mert a ló nem 
szereti a lágy takarmányt s a nyers burgonya 
nem is gombóczosodik a gyomorban ugy össze, 
de n y e í s e n n e m lehet a lónak annyi burgonyát 
adni, mint párolva s a nyers burgonyával 
gyakrabban történik meg az, hogy a ló hibás 
burgonyát kapva, ártalmas anyagokat vesz föl, 
melyek emésztési zavarokat s kólikát okozhatnák. 

Ha nyersen etetjük, akkor a középnehéz 
(500 kg.-os) lónak 6 kg.-nál lehetőleg ne adjunk 
több burgonyát s erre az adagra fokozatosan 
szoktassuk a lovat, valamint tavasz felé is foko-
zatosan hagyjuk abba a burgonyaetetést, ugy, 
hogy első esetben 0*5—1 kg.-al kezdve naponta 
ugyanannyival szaporítjuk, második esetben 
pedig ugyanannyival csökkentjük azt. Egyéb-
iránt most már több eljárást ismerünk, melylyel 
a nyers' burgonyát természetszerűbbé tudjuk 
t enn i ; ilyen pl. az, ha a durván fölapritolt bur-
gonyát etetéstől-etetésig vízben áztatjuk, mely 
czélból közönséges füleskosárba téve víztartóba 
helyezzük s etetéskor kiemelve a kosarat, a 
vizet le hagyjuk a burgonyáról folyni; vagy ilyen 
eljárás az is, ha a fölapritott burgonyához len-
maglisztet vagy lenmagpogácsalisztet keverünk, 
mely utóbbiak ugy javítják mega nyers burgonyát, 
1 ogy sok növényi nyákot tartalmazva burkoló-
lag s csillapítótag hatnak s a burgonya csípős 
izgató hatását ellensúlyozzák. A nyers burgo-
nyát magától érthetőleg elegendő szalmaszecs-
kával keverve kell etetni s ar ra is kell ügyel-
nünk, hogy a lovak hibás vagy csírázott bur-
gonyát ne kapjanak, mert attól kólikában pusz-
tulhatnak el. Suly fektetendő a burgonyaetetés-
nél a jászlak tisztántartására, vagyis minden, 
etetés után jól ki kell a jászlat törülni s 
hetenkint egyszer be is meszeitetjük azt. 

A párolt vagy főtt burgonya kétszer 

Vetési Aratási 
száma területe Megjegyzés 

1200 • h. 
Megjegyzés 

I. 2 átl. 20 q. mész 

II. 2 • trágyáz atlan 
III. 2 átl. 15 q. mész 
IV. 2 trágyázatlan 
V. 3 , . átl. 10 q. mész 

VI. 3 trágyázatlan 

A termés eredménye. 
1200 • h. 

kereszt szem 

sorvetővel 1200 • 
holdra 95 1. mag 
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1 5 9 0 
14-72 
1 2 8 5 
18-78 
18-63 

24-5 
23-5 
22-5 

-20 
18 

7-95 
7-36 
6-42 
6 2 6 
6-21 

Tóth József. 

TAKARMANYOZAS. 
Rovatvezető: Cselkő István. 

Burgonyaetetés igáslovakkal. 
A „Köztelei" egy előfizetője az alábbi kér-

déssel fordult a szerkesztőségünkhöz : Gazda-
társaimtól, kiknek .tapasztalatuk van a nyers 
burgonya etetése körül, kérek felvilágosítást, hogy 
lehet-e burgonyát igáslovakkal etetni, ha igen, 
mily mennyiség lenne megengedve darabonkint 
napi etetésre ugy, hogy káros következmények 
ne ál l janak é lő? 

A ló természetének kevéssé felel meg a 
burgonya s ezért nem etetjük fiatal csikók, 
tenyész-, paripa s kocsilovakkal, de az igáslovak 
táplálásánál engedékenyebbek szoktunk lenni s 
itt gyakran használjuk zabpótlékul, csakhogy 
akkor mindig számolunk azzal, hogy a ló — 
ha még oly jó kondicziót nyer is a burgonyá-
tól — lágyhusuvá válik s hamar izzad. Ezért 
főleg csak oly igáslovakkal tanácsos nagyobb 
mennyiségű burgonyát etetni, melyek télen 
könílyü munkát végeznek, de tavasz felé ezek-
nél is czélszerü a burgonyaetetést, abbahagyni, 
hogy jó. erőben kezdhessék meg a nehéz tavaszi 
munkákat . 

A burgonyát nyersen s párolva vagy főzve 

akkora adagban etethető mint a nyers s ezt 
kiáztatni vagy lenmagliszttel keverni nem szük-
séges, de szecskát aránylag többet adunk hozzá, 
s utóbbit gondosan összekeverjük a nagyjában 
szétzúzott burgonyával, hogy a burgonya ke-
vésbé gombóczosodjék össze a gyomorban. 
Ugyanezért nem tanácsos a szecskát nagyon 
rövidre vágni s lehetőleg rozsszalmából vágat-
juk azt. A jászol tisztántartása itt természete-
sen még fontosabb mint a nyers hurgonya 
etetésénél. 

Sehol se etetnek az idén annyi burgo-
nyát a, lóval mint Németországban, mert *a né-
met gazdáknak nagyon rossz takarmány-, de 
kitűnő burgonyatermésük volt. Ezért talán nem 
lesz érdektelen, ha néhány adatot közlünk 
arról, hogy mikép táplálják most a burgonya-
etetéssel foglalkozó német gazdák igáslovaikat, 
Egy gazda pl. azt írja, hogy a középnehéz 
téli munkát végző 500 kg.-os igásló 3 kg. 
szénát, 6 kg. zabot s kellő mennyiségű szalma-
szecskát kiván, hogy jó erőben érje a tavaszt . 
Ha mi a 6 kg. zabból 3 '5 kg.-ot • elakarunk 
csipni, akkor 12'5 kg. párolt burgonyát adunk 
a lónak, melynek elesége tehát most 3 kg. 
szénából, 2'5 kg. zabból, 12"5 kg. párolt bur-
gonyából s mintegy 4—5 kg. szalmaszecskából 
áll s ezt ugy etetjük, hogy a szénából reggel 
s este 1k—1/2 kg.-ot, délben pedig a többit adjuk 
s a zabot három egyenlő részre osztva az egyes 
etetésekre juttatjuk, szintúgy a kissé meg-
sózott burgonyát is, melyhez csak szecskát 
keverünk. E takarmányozásnál a pénzbeli meg-
takarítás abból az árkülönbözetből áll, mely a 
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3'5 kg. zab s a 12"5 kg. burgonya között 
mutatkozik s mely vidékenkint változik. Egy 
másik gazda 2 kg. abrakot 10 kg. párolt burgo-
nyával helyettesit a lovainál s az eredménynyel 
nagyon meg van elégedve. Egy harmadik 7 kg. 
párolt burgonyát, 5 kg. murokrépát, 2 kg. 
darát, 2 kg. szénát és elegendő szalmaszecskát 
ád lovainak s azt mondja, hogy e takarmány 
kitűnően táplálja azokat. A negyedik 15 kg. 
párolt burgonyát, 2—2"5 kg. darát és 2 '5—4 kg. 
szénát ajánl a lovak számára, az ötödik pedig 
7"5—10 kg. párolt burgonyát, 3 kg. zúzott 
zabot és szálastakarmányt etet lovaival, de ez 
bevallja, hogy most több lova döglik mint 
máskor. Németországban különben nyersen is 
etetik a burgonyát. Igy pl. egy gazda 5 kg. nyers 
burgonyát, 4 kg. zabot s kellő mennyiségű szálas 
zabszalmát számit lovaira s a nagyjában föl-
apritott burgonyát 2—3 óráig vizben áztat ja , 
egy másik pedig 7 '5 kg. t isztára mosott és ki-
áztatott burgonyával, 4 kg. darával, 1;5 kg. 
melasszéval s kellő mennyiségű szálastakar-
mánynyal kitűnő kondiczióban tar t ja lovait. 
Egy német szakiró 1000 kg. élősúlyra 12 kg. 
nyers burgonyát ajánl, a párolt burgonyáról 
pedig azt mondja , hogy a középsúlyú igásló 
1 kg. zabbal, 1 kg. babdarával, 1 kg. olaj-
pogácsával, 8—10 kg. párolt burgonyával s a 
szokásos mennyiségű szénával és szalmaszecská-
val ugyanoly erőben tartható, mint 6 kg. zab-
bal és a szokásos szénával és szecskával. Végül 
Dammann szerint a huzamosan heverő ló be-
éri azzal, ha burgonyát, szénát s szalmaszecs-
kát, de semmiféle abrakot nem kap, a munkát 
végző ló pedig teljes munkaképességben s 
élénkségben tartható azzal, ha 5—7'5 kg. 
burgonyát, 0*5—1 kg. szecskát, 2—2'5 kg. 
abrakot s 4 kg. szénát etetünk vele. 

Ezen adatokból az tűnik ki, hogy a 
burgonyát elég jó eredménynyel lehet a lóval 
etetni, de az emiitett gazdák és szakírók 
nagyobbrészt megegyeznek abban, hogy a 
burgonya elpuhítja a lovat s kqjikára teszi 
hajlandóvá, ámbár egyesek ép ellenkezőleg ugy 
találták, hogy lovaik ritkábban szenvednek 
kólikán mióta burgonyát kapnak. 

Cselkó István. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

A tápanyagok befolyása az árpa 
alaktani változásaira. 

A tenyészedényekben tett kísérleteknél 
leginkább csak az egyes növények tápanyag-
szükségleteinek kikutatása, másrészt az tartatik 
szem előtt, hogy a különböző tápanyagok 
mint befolyásolják a termés mennyiségét és 
minőségét. 

J. Vanha a brünni növénytermesztési 
kísérleti állomáson árpával tett tenyészedények-
ben kísérleteket, melyek főleg annak kideríté-
sére szolgáltak, hogy az egyes tápanyagok mint 
befolyásolják az árpa alaktani kifejlődését, azaz 
hogy a különböző trágyáknál miféle változást 
szenvednek, miféle fejlettséget érnek el az 
árpanövény egyes részei'?*) 

Kísérleteit Vanha 30 cm. magas és 
25 cm. széles czinkedényekben végezte, s mind-
egyik edényt egyrészt 5 kg. átrostált és össze-
lapátolt kovával és homokkal, másrészt 15 kg. 
szintén átrostált s összekevert vályogos agyag-
gal töltötte meg. 

Vetőmagul kiválogatott, lehetőleg egyforma 
minőségű és sulyu szemeket használt . 

Kísérleteinek eredményei a következő 
pontokba foglalhatók össze : 

1. A nitrogén az egész termés mennyisé-
gét, ugy a mag, mint a szalmatermést jelenté-
kenyen emelte, sokkal nagyobb mértékben, 

*) Lásd a „Botanisches Centralblatt" f. é. 41. 
számát. 

mint azt tenni a többi tápanyagok bármelyike 
képes. 

2. A nitrogéntrágya az árpa gyökérzetét 
is bu ján kifejlesztette, s ezzel a növényt ké-
pessé tette a többi tápanyagok fokozottabb fel-
vételére is, mire azután az egész termés gya-
rapodott . 

3. A nitrogén a megbokrosodást jóval 
erőteljesebbé teszi, mint akár a foszforsav, akár 
a káliumtrágya. 

4. A gyökérzet erőteljesebb kifejlődésével 
csak a kalászokat viselő szárak száma emel-
kedik s ezzel a szárak együttessulya jelentékenyen 
felszáll. 

5. Az egyes árpaszárak súlya csakis a 
nitrogén, kálium ős foszforsav mérsékelt ada-
golásánál emelkedik, az erősebb adagolásnál a 
suly megint csökken. 

6. A foszforsav vagy a kálium egészen 
olyan adagolásig, a melynél egy hektárra 100 
kgr. számíttatik, a szár hosszát növeli, ellenben 
az erősebb nitrogénadag csökkenti, mert ez 
utóbbinál a szárak száma emelkedik. 

7. Az erőteljes foszforsav- és kálium-
trágyázásnál a szárak súlya és erőssége annál 
inkább fogy, minél többet adtunk e trágyákból a 
növényeknek ; a nitrogéntrágyázásnál az ilynemű 
hatást ellensúlyozza az erőteljesebben kifejlő-
dött levélzet. 

8. A nitrogén a kalászok számát jóval 
nagyobb mértékben növeli, mint a foszforsav 
és a kálium. 

9. Az egyes kalászok súlyát a foszforsav 
és a kálium jobban fokozza, mint a nitrogén. 

10. A kalászok hosszára a különböző 
tápanyagok befolyást nem igen gyakorolnak. 

11. A szálkák súlya akként változik, mint 
változik a kalászorsó súlya. 

12. A magvak számát (az egész magter-
mést. véve figyelembe) mind a három tápanyag 
(a nitrogén, kálium, foszforsav) kedvezően be-
folyásolja. De mégis legjobban gyarapítja a nitro-
gén, nji az eddig vallott nézeteknek ellent-
mond. 

13. A magvak számát az egyes kalászok-
ban sem a nitrogén, sem a kálium, sem a 
foszforsav nem emeli, sőt ez utóbbi két táp-
anyag, ha erősen trágyázunk velük, még csök-
kenti is. De a nitrogéntrágyázásnál szem előtt 
tartsuk, hogy a nitrogén a kalászok számát 
fokozza. 

14. A kalászok tömöttségére a szóban-
forgó tápanyagok nem igen vannak befolyással; 
de ha erősen trágyázunk, ugy a kalászok némi 
ritkulása észlelhető. 

15. Ugy a magtermést, mint a szalma-
termést a nitrogéntrágya fokozza legjobban; 
olyan mértékben mint a nitrogén, a foszforsav 
és a kálium nem képes a termést gyarapítani. 

16. Az egyes kalászokban lévő magvak 
összes suly át valamennyi trágya emeli némileg, 
de mégis leginkább a foszfor, vagy a kálium 
egészen addig, mig 1 hektárra 100 kgot 
számítunk; ha ezt a határt átlépjük, ugy az 
egyes kalászok súlya- csökken. 

17. Hogy a kalászokban hány kalászha 
csenevész, erre az egyes tápanyagok alig 
gyakorolnak befolyást . 

18. Az egyes árpaszemek átlagos súlya 
egyenletesen s állandóan annál inkább növek-
szik, mennél több nitrogént, foszforsavat és 
káliumot adunk a növénynek; de a két előbbi 
tápanyag mégis nagyobb hatást fejt ki, mint a 
kálium. 

19. Az egyes árpaszemek átlagos térfogatára 
a három. tápanyag egyike sem fejt ki valami 
jelentékeny hálást, de mégis a kálium látszik a 
térfogatot leginkább fokozni. 

20. A. tokiászok súlyát a kálium csökkenti, 
a nitrogén és a foszforsav fölöslege emeli. 

21. A mag fehérje (endosperm) minőségét 
a foszforsav jelentékenyen javit ja , mert az 

árpászem lisztesebb lesz. A nagyobbmérvü 
nitrogén; vagy káliumtrágyázás ellenben . meg-
ront ja a sgem lisztességét. 

22. A hamualkatrészek mennyiségét a 
szemben a nitrogéntrágya jelentékenyen csökkenti, 
ellenben a foszforsav és a kálium annál nagyobb 
mértékben emeli, mennél több áll ezen táp-
anyagból a növények rendelkezésére. 

23. Az árpaszemben az exfraktanyagok 
mennyiségét a foszforsav és a kálium némileg 
emeli, a nitrogén ellenben csökkenti. 

24. A protein-anyagok mennyiségét a 
szemben a foszforsav és a kálium jelentéke-
nyen, a nitrogén kevésbé c.sökkenti. 

25. Foszfor és kálium annál nagyobb 
mértékben halmozódik fel az árpaszemben, 
mennél több állott ezen anyagokból a növény 
rendelkezésére. 

26. A szalmában a hamualkatrészek mennyi-
sége oly mértékben fogyott, amely mértékben 
fokoztatott a nitrogéntrágyázás ; a foszfortrágya 
ellenben emelte a hamu mennyiségét. 

27. Mennél több nitrogént kapott a növény, 
annál nitrogéndusabb lett szalmája. 

28. A kálium nagyobb mértékben rakódik 
le a szalmában., mint a magban s nagyobb 
mórtékben rakódik le a szalmában mint akár 
a nitrogén, akár a foszforsav. 

29. A foszforsav főleg a magba rakódik 
le, sokkal nagyobb mértékben rakódik ide, mint 
a szalmába. Mégpedig mennél erősebben trá-
gyázták a növényt foszforsavval, annál inkább 
csökken a szalma és annál inkább emelkedik 
a szem foszforsavtartalma. 

S végre arra nézve, hogy az árpa egyes 
részének kifejlődése minő hatással van egyéb 
részek fejlődésére, Vanha kísérleteiből a követ-
kező tanulságok merithetŐk: 

1. A szalmatermés emelkedésével emel-
kedik a szemtermés is, de nem mindig ugyan-
azon arányban. 

2. A szalma és a szemtermés emelkedé-
sével, emelkedik ugy a szemek száma, mint az 
egyes szemek súlya valamint a gyökérzet nagy-
sága is. 

3. A gyökérzet gyarapodása fokozza a 
bokrosodást, növeli ugy a kalászos szárak, 
mint a kalászok számát s ezzel az egész ter-
mést, feltéve, hogy a vetési távol mindig 
ugyanaz. 

4. Ha a bokrosodás erőteljesebbé válik, 
az egyes szárak átlagos hossza csökken, de 
egyes szárak azért a többiek rovására mégis 
meghosszabbodnak. 

5. Mennél rövidebbek a szárak, a szár 
hosszához árányitva annál hosszabbak a kalá-
szok. Továbbá mennél hosszabb a kalász, annál 
kisebb az egész kalász súlyához viszonyítva a 
kalászorső (kalásztengely) és a szálkák súlya. 

6. A kalászok súlyával emelkedik a sze-
mek száma és bizonyosmértékben a szemek 
átlagos súlya is. 

7. Ugyanazt a fajtát tartva szem előt t : 
mennél nagyobb az árpa termése, annál hosz-
szabb időt igényel teljes kifejlődéséhez, tehát 
annál nagyobb a tenyészideje. 

Vanha kísérletéinél igen sok szempontot 
ölel fel, s az egyes szempontokat annyira 
variálja, hogy kísérleteinek eredményei nehezen 
tekinthetők jól át. Azonban tagadhatat lan, hogy 
több érdekes dolgot tárnak fel Vanha kísérletei, 
s nagyon kívánatos, hogy ilyenféle kísérletek 
mennél inkább felkaroltassanak, mert azok 
eredményeinek majdan nagy hasznát vehetik 
a megnemesitők s az olyan gazdák, a kik u j 
nővényvarietások létesítésével foglalkoznak. 

M. Gy, 
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LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
647. kérdés. A mezőgazdasági szeszgyár 

szépen jövedelmez-e ? Mennyibe kerül egy 
kisebbszerü szeszgyár létesítése ? A gyár felál-
lításához az engedélyt mily uton kell kérel-
mezni. L. M. 

648. kérdés. 10 darab magyar faj ta 
must ra ökröt állítottam be hizlalásra, melyek 
összes súlya 5683 kg. volt. Hogy etessem eze-
ket ; kukoricza-dara, répa, réti-széna, zab, 
pelyva rendelkezésemre áll, mennyit adjak 
ebből darabonként, hogy április hónapra készen 
legyünk ? 8 darab tehenem is hízik, amelyek 
súlyra 3016 kg.-ot nyomtak, mikép etessem ős 
mennyit kell azoknak naponta adni a fenti 
takarmányokból. V. M. 

649. ké rdés . Fejősteheneim naponkint és 
fejenkint 10 kg. burgonyát, 10 kg. répát, 2 l /2kg. 
buzakorpát és tengeriszárszecskát kapnak. 
Minthogy czélom minél több tejet termelni ; 
tisztelettel kérdezem, hogy nem járnék-e el 
helyesebben ha téheneimnek inkább több ta-
karmányrépát és kevesebb burgonyát adnék. 
Nézetem szerint a tej ha minőségre nézve nem 
lenne is olyan mint ezideig, de mennyiségre 
nézve több lenne. Takarmány (szálas) e vidé-
ken nagyon kevés van és igy azt a legkisebb 
mennyiségben sem tudnék adagolni, de burgonya 
és répa elegendő áll rendelkezésemre. 

8. Gy. 
650. kérdés. A vadrepcze olajpogácsájá-

nak hizó ökrökkel és tehenekkel való etetése 
nem káros-e azok egészségi állapotára ? Egyik 
gazdatársaimtól Ugyanis azt hallottam, hogy 
nem tanácsos ezt etetni, mert vese-gyuladást 
kapnak tőle. Körülbelül 15 mm. ilyen .pogácsa 
állana rendelkezésemre 14 drb hizó állat ré-
szére. Továbbá kérném tudatni, hogy 1 mm. 
tiszta vadrepcze mag után, mennyi olaj várható. 

B. J. 
651. kérdés. „Szarvasmarha, főleg hizó-

szarvasmarhával nyers vagy főzöt t burgonya 
etetése előnyösebb-e ? Ha a burgonyának főzött 
állapotban való adagolása volna előnyösebb, 
ugy ez meleg, vagy kihűlt állapotban adandó-e ? 
Ezen utóbbi kérdést azért vettem fel, mert a 
burgonyának kisebb mennyiségben való főzése 
aránylag úgyis nagyon költséges. K . I í . 

652. kérdés . Tölgyerdőmnek egy részét a 
tél folyamán kiirtom. Minthogy a törésre 
már csak áprilisban kerül a sor, kérek. felvilá-

gos í tás t az iránt, hogy vethetnék-e e kiirtott 
területbe lent. Mikor van a len vetésének ideje ? 
Hogyan kell a talaj t elkészíteni ? Mennyi vető-
mag kell magyar holdankint ? A bevetésre szánt 
terület fekete homok sok humuszszel. 

8. Gy. 
653. kérdés. Októberben, novemberben 

beszerzett tengeri lemorzsolva májusban mennyit 
ad. Mikor legjobb a tengerit morzsolni. Padlá-
son és górén kivül miképen tartható el a ten-
geri, melyik a legjobb eltartási m ó d ? 

D. M. 
654. kérdés. Mily fa j tá jú burgonya való 

homoktalajra , hol és minő árban lehet azt leg-
' jobban értékesí teni? Mily módon lenne az ve-
tendő és ha szakmányban -szedik, mit szoktak 
azért f izetni? A. H. D. 

655. ké rdés . Mely növény magja a be-
küldött minta, mikor és milyen földbe czélszerü 
azt vetni ? L. S. 

Felelet. 
Mezőgazdasági szeszgyár jövedelmező-

sége. . (Felelet a 647. kérdésre.) Hogy egy mező-
gazdasági szeszgyár mennyit jövedelmez ? azt 
igen nehéz megmondani, mer t a jövedelmező-
ség többféle körülménytől függ. Elsőben is 
függ attól, hogy miből szándékozik előállítani, 
burgonya, tengeri vagy czukorrépából ? Függ 
attól, hogy ezen termények ott, a hol a szesz-

gyár felállíttatni szándékoltatik, minő termést 
adnak, s mibe kerül a termények előállí tása; 
függ a termények minőségétől, a tüzelő anyag 
árától, a szeszgyár berendezésétől. Függ attól, 
hogy ez esetben, ha a nyers anyagok egyrésze 
bevásárlás u t ján fedeztetnék, ezek mily árban 
kaphatók. Legczélszerübb lesz tehát, ha kérdést 
tevő ur e tekintetben a m. kir. szeszkisérleti 
állomáshoz Kassára fordul', a honnan tüzetes 
felvilágosítást kap az esetben, ha a fennebbie-
ket az állomással közli. 

Egy 4 hektoliter napi termelésű szeszgyár 
felépítése körülbelül 16—20 ezer koronába, be-
rendezése 30—40 ezer koronába kerül. 

Uj szeszgyár legfeljebb 720 hektoliter 
kontingenst kaphat. A részeltetés, iránti igények 
a termelési idényt megelőző és október hó 
1 napjáig "bejelentendők és az igényelt kontin-
gens minden hektoliterje után 15 nap alatt 
10 korona biztosíték letéteményezendő. Ez év-
ben tehát kérdést tevő ur már elkésett, folya-
modását már csak a jövő évben adhatja be az 
illetékes pénzügyigazgatóság utján. 

Marhahizlalás. (Felelet a 648. sz. kérdésre.) 
Ha 1000 kg. élősúlyra 60 kg. répát, 10 kg. réti 
szénát, 10 kg. zabpolyvát és 4 kg. tengeridarát 
számítunk, akkor azzal 27'8 kg. szárazanyagot, 
1"65 kg. fehérjét, 0-44 kg. zsírt, 16" 18 kg. szén-
hydrátot, vagyis összesen 18'27 kg. emészthető 
szervesanyagot kapnak a hizók, mely utóbbi-
ból 11 "4 kg. a szálastakarmányban foglaltatik. 
Eszerint az 568 kg. átlagos sulyu gőbölyre 34 
kg. répa, 53A kg. széna, 58/é kg. polyva s 2*3 
kg. tengeridara, a 377 kg. átlagos sulyu mustra-
tehénre pedig 23 kg. répa, 38A kg. széna, 38/<i 
kg. polyva s lVa kg. tengeridara számitható. 
Ha az állatok később már nem ennék meg ezt 
az egész takarmányt, akkor czélszerü lesz a 
polyvát kissé apasztani s a tengeridarát fél-
annyival szaporitani. pl. 1. kg. elvont polyva 
helyett l k kg. darát adunk még a már 
eddig is etetett darához. Ha nagyon sok a répája, 
akkor többet is adhat a hízóknak, mely eset-
ben 7—8 kg. répára 1 kg. darát vonhat el ; 
pl. ha a gőbölyöknek 41 kg. répát adhat, akkor 
1'3 kg. dara is elég nekik. A gőbölyök és 
mustratehenek hizlalótakarmányában nem szük-
séges más külömbséget tenni, mint azt, mely 
eltérő élősulyukon alapszik, mint a hogy azt 
föntebbi adatainkkal mi is megcselekedtük. 

Cselkó. 
Tejszaporitás a fejősteheneknél. {Felelet 

a 649. sz. kérdésre)' Ha a fejőstehenek teljes 
tejelőképességét érvényre akarjuk juttatni, akkor 
kellő mennyiségű vizenyős takarmányt és ele-

. gendő fehérjét kell velük etetnünk. A vizenyős 
takarmányok közül különösen a répát s bur-
gonyát tart juk nagyon jó tejszaporitó takarmá-
nyoknak s e között főleg csak azt a különbsé-
get-teszszük, hogy a burgonyának mintegy két-
szer akkora táphatást tulajdonítunk, mint a 
répának, mert a burgonya kétszerannyi táp-
lálóanyagot tartalmaz. E szerint tehát azt vél-
jük, hogy a tej mennyisége s minőségére való 
tekintettel meglehetősen közönyös az, hogy a 
szálas és abraktakarmányon kivül akár 15 kg. 
burgonyát, akár pedig 30 kg. takarmányrépát 
kapnak a tehenek s igy a kérdéses esetben 
nem tart juk szükségesnek,, hogy •• a burgonya 
répával helyettesittessék. Ellenben nagyon szük-
ségesnek véljük a tejelválasztást befolyásoló 
másik tényezőnek, a fehérjének szaporítását, 
mert miután a tehenek szálastakarmánya kizá-
rólag csak szecskázott tengeriszárból áll, me-
lyen kívül még 10 kg. burgonyát, 10 kg. répát 
és 2"5 kg. buzakorpát kapnak, nagyon kevés 
fehérje jut nekik, Ugyanis az említett mennyi-
ségű burgonya, répa s korpában mindösssze 
csak 5'9 kg. Szárazanyag, 0 '58 kg. fehérje, 
0*10 kg. zsír és 4" 28 kg. szénhydrát foglaltatik 
s a táparány 1 : 7 '8-hez; a .tengeriszárral 
pedig szintén főleg csak szénhydrátot kapnak 
a tehenek, mert a tengeriszár átlagos táparánya 
1 : 18"l-hez. Ezért tehát azt tanácsoljuk, hogy 
a korpát hagyja el egészen, vagy szállítsa le 

s etessen helyette inkább - olajpogácsát. s eset-
leg malátacsirát is, mert ezek a jélen esetben 
sokkal jobb tejszaporitó takarmányok mint a 
korpa. Igy pl. ha a tehenekre fejenkint s na-
ponta 10 kg. burgonyát, 10 kg. répát, 1 kg. 
repczepogácsát, 1 kg. malátacsirát s 1 kg. 
buzakorpát számítunk, akkor abban foglaltatik: 
6 '3 kg. szárazanyag, 0 '86 kg. fehérje, 0 '15 kg. 
zsir, 4"31 kg. szénhydrát 1 : 5 '4 táparánynyal, 
mely takarmány meg kellő mennyiségű tengeri-
szárral megtoldva sokkal jobban fogja a tehe-
neket tejelválasztásra ösztönözni, m i n t á z előb-
beni . ' Különben miután teheneinek sem átlagos 
súlyát, sem tejelőképességét nem ismerjük, 
nehéz határozott tanácscsal szolgálni s ezért 
csak azt említjük^ még, hogy 1000 kg. élősúlyra 
átlag 2'4 kg. fehérjét és 1 : 5 '6 .táparányt szo-
kás a fejőstehenek takarmányozásánál szabály-
szerűnek tekinteni. Cselkó. 

Burgonya termesztése. (Felelet a 654. sz. 
kérdésre.) A burgonyaféleség megválasztásánál 
mindenek előtt a használati czél veendő tekin-
tetbe. A szerint a mint a burgonyát étkezésre, 
szeszgyártásra vagy takarmányozásra használ-
juk fel, más-más burgonyaféléket fogunk ter-
meszteni. Legjobb étkezési burgonya a Hópe-
hely azután, a Bruce Professor Maercker, a 
korán érő étkezési burgonyák között megem-
lítendő a jűliusi, a korai bőtermő, császár-
korona. Szeszgyártásra és takarmányozásra a 
homokra első sorban használható a „Magyar 
Kincs", jó szeszgyári burgonya továbbá Max 
Eyth, Professor Woltmann, Szüézia, takarmá-
nyozási czélra pedig Paulsen „kék óriás" 
ajánlható. 

Azt,' hogy mi módon és mi áron értéke-
síthető a burgonya, a helyij viszonyok bővebb 
ismerete nélkül megmondani nem lehet. 

A burgonyát igen különböző módon vetik. 
E kérdésről bővebb tájékozást, nyújt Jat tka F. 
„Burgonyatermesztése" ós CserhátiS. „Különleges 
növénytermesztése." 

Ha a burgonyát szakmányban szedik, 
akkor q-ként 12—24 fillért szokás fizetni a 
termés nagysága és a rendelkezésre álló munka-
erő szerint. Cs. 8. 

Görögszéna termesztése. (Felelet a 655. 
sz. kérdésre) A beküldött, magminta a görög-
széna, más néven bakszagu lepkeszeg. Trigo-
nella foenum grácum növény magja. Ezt a nö-
vényt egymagában nem termesztik, legfeljebb 
magja végett. Magját a zabosbükköny közé 
keverik, néhány kg.-ot egy holdra, hogy ezen 
takarmánynak jó szagot adjon, miután nemcsak 
a magjának, hanem az egész növénynek át-
ható erős szaga van, egymagában termesztve, 
éppen azért az állat nem eszi meg. Szerintem 
a zabosbükköny közé való keverését se a ján-
lom, mert a termést és annak minőségét nem 
javítja és egyébként pedig hibátlanul betakarult 
takarmánynövények nem szorultak fűszerre. 

Cs. 8. 
Yadrepczepogácsa takarmányozása. (Fe-

lelet a 650. sz. kérdésre.) Vadrepcze alatt bizo-
nyos keresztvirágu növényeknek magját értjük, 
melyekre jellemző az, hogy zsíros olajon kívül 
oly. anyagokat is tartalmaznak, melyek nedves-
meleg helyen (pl. az emésztőszervekben) mustár-
olajjá képesek átváltozni. A képződő mustár-
olaj mennyisége attól függ, hogy a vadrepcze 
minő keresztesvirágu növénynek a magja. Leg-
több mustárolajat a fekete mustár (sipanis 
nigra) fejleszt, ellenben a fehér mustár s a 
vadrepczót alkotó többi olajos magvak jóval 
kevesebb mustárolajat fejlesztenek, de több 
vagy kevesebb mustárolajat valamennyien ké-
pesek fejleszteni. Ha a vadrepczót olajnyerésre 
használják, hideg uton sajtolják ki belőle az 
ojajat , nehogy mustárolaj képződjék, mely a 
zsirosolaj értékét csökkentené. De épen ezért 
a pogácsában maradnak a mustárolaj elemei s 
ez szükségessé teszi, hogy a vadrepczepogá-
csát csak gondos főzés u tán etessük, mert 
akkor már főzés közben keletkezik a mustár-
olaj, mely illó lévén, azonnal el is párolog s 
igy ártalmatlanná válik a vadrepczepogácsa, 
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mig ellenben ha a mustárolaj az emésztőszer-
vekben fejlődik, akkor annak mennyisége sze-
rint többé-kevésbé ártalmas, sőt az állat halálát 
is okozhatja. A feketemustár magjáról s pogá-
csájáról azonban azt tart ják, hogy egyáltalán 
nem, tehát még főzve sem tanácsos etetni, de 
a vadrepcze szerencsére nem szokott sok fe-
kete mustár t tartalmazni. 

A vadrepczéből nyerhető zsirosolaj meny-
nyisége a szelid repczéből nyerhető olajnak 
mintegy 2/B részére tehető, mert a vadrepcze 
átlag mintegy 26, a szelid repcze 4 0 % zsírt 
tartalmaz. Miután a vadrepczepogácsában átlag 
9°/o zsir foglaltatik, 100 kg. vadrepcze után 
mintegy 10 kg. olaj és 81 kg. pogácsa várható, 
de kezdetleges olajgyárak jóval kevesebb olajat 
nyernek a vadrepczéből, Csellcó. 

Nyers vagy főtt burgonyát etessünk-e a 
marhával. (Félelet a 651. sz. kérdésre.) Ha a 
marha aránylag kevés burgonyát kap, akkor 
nyersen etetjük, ellenben ha sokat kap, akkor 
inkább párolva vagy főzve adjuk neki. Ugyanis 
párlás vagy főzés folytán természetszerűbbé 
válik a burgonya, mert víz kilúgozza a benne 
lévő sblanin jelentékeny részét, amiből az 
következik, hogy azt a vizet, melyben a burgonyát 
főztük, nem czélszerü az állatoknak adni. 
Emészthetőségben nem nyer a burgonya párolás 
vagy főzés által, mert a marha épp oly jól 
emészti meg a nyers burgonyát, mint a főttet, 
s ezért nem is érdemes kisebbmérvü burgonya-
etetés alkalmával azt főzni, mert a kevés 
burgonya nyersen is elég természetszerű. Az a 
határ, amelytől fogva a burgonyát párolni vagy 
főzni tanácsos, körülbelül akkor van elérve, ha 
10C0 kg. élősúlyra a fejőstehenekkel 20, a 
hízókkal 40 kg.-nál többet etetünk. A párolt és 
főtt burgonyát természetesen langyos-melegen 
(40° C.-nál nem melegebben) legczélszerübb 
etetni, mert a meleg takarmánynak télen azon 
előnye van, hogy az emésztőszerveket nem hűti 
le s az állattól nem von el meleget, minélfogva 
kevesebbet kell tüzelnie s igy több takarmány-
alkatrészt takarít meg a termelésre. Utóbbit azon-
ban nem vagyunk képesek mindig teljesíteni, mert 
nagyjában többnyire csak egyszer párolva vagy 
főzve, csak egy etetésre juttathatunk meleg 
burgonyát, mig a többit hidegen kapják az 
állatok. Cselkó. 

Lentermesztés. (Felelet a 652. sz. kér-
désre) Áprilisban feltört tölgyerdőirtásba nem 
czélszerü lent vetni, mert a felhozott nyers 
föld ár ta lmára lesz a lennek. Helyesebb el-
já rás lesz a feltörés évében burgonyát, vagy 
tengerit termeszteni és csak a reákövetkező 
évben lent. A többi kérdésre bármely növény-
termesztési munka teljes tájékozást nyújt s 
azért miután nagyon is elemi dolgok, mellő-
zöm a választ. Ős. 8. 

Tengeri morzsolása. (Felelet a 653. sz. kér-
désre) A csövestengeri ősztől tavaszig 15—20°/o-ot 
vészit. 100 kg. csövestengeri 60—85 kg. szemet 
szolgáltat e szerint 100 kg. őszszel beraktárolt 
tengeri morzsoláskor 48—72 kg. magot adhat. A 
tengerit legczélszerübb április-május hóban le-
morzsoltatni. A tengerit legczélszerübb a góréban 
eltartani, ahol sok ölfa van, ott olyképpen 

szintén igen jól eltartható, hogy az ölfát két 
sorban rakják 1—1 "5 m. széles uta t hagyva a 
két sor között, ezt a közt kitöltik tengerivel és 
a tetejét kóróval jó erősen befedik. Cs. S. 

VEGYESEK. 
• a l számmik tartalma: 

OMGE. közleményei. 1939—1943 
Biztos otthon. .. 1943 

Tárcza. 
A halál ölelése ... 1940 

Növénytermesztés. 
Trágyázás égetett mészszel. ... 1944 

Takarmányozás. 
Burgonyaetetés igáslovakkal ... 1944 

Gazdasági növénytan. 
A tápanyagok befolyása az árpa alaktani változá-

saira. 1'945 
Levélszekrény. 1946 
Vegyesek 1947 
Kereskedelem, tőzsde 1948 
Szerkesztői üzenetek 1949 

A pozsonyi kiállítás védnöke. A 
pozsonyi II. országos mezőgazdasági ki-
állítás igazgatósága Darányi Ignácz, föld-
mivelési miniszter, mint a kiállítás egyik 
diszelnökének vezetése alatt f. hó 8-án 
tisztelgett Frigyes főherczegnél, hogy a 
kiállítás védnökségének elfogadására fel-
kérje. Megjelentek Frigyes főherczeg palo-
tájában gróf Dessewffy Aurél az OMGE. 
elnöke, Pállffy István gróf a Pozsony-
megyei Gazd. Egylet elnöke, Brolly Tiva-
dar főpolgármester, Bujanovics Sándor az 
OMGE. alelnöke és mások. Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter beszéd-
jére Frigyes főherczeg örömmel fogadta 
el a kiállítás védnökségét. 

Oroszország és a német vámtarifa. Egy 
orosz pénzügyi lap, a „Vjesztnik Finanszov" 
az orosz pénzügy miniszternek a néme t vám-
tarifa kérdésben való állásfoglalásáról írván a 
következőket mondja . Ami Német- és Orosz-
ország kereskedelmi viszonyát illeti, két ut 
lehetséges : vagy megtart ják a mostani tarifá-
kat, vagyis meghosszabbítják a mostani keres-
kedelmi szerződést, vagy áttérnek más vám-
tarifákra, amelyeknek tételeit a szerződő álla-
mok kölcsönös érdekeitől függetlenül és csakis 
azon az alapon állapítják meg, hogy a maguk 
iparát megvédjék a külföldi verseny ellen. 
Oroszországnak szükségképen ezt az utat kell 
választani, ha elfogadják a német vámtarifát, 
1894-ben az orosz birodalom leszállította vám-
tarifáját Németország javára egyes egyedül 
azért, mert Németország hasonló kedvezmé-
nyeket nyújtott az orosz mezőgazdáknak. Az 
orosz kormány akkor szükségesnek látta, hogy 
az orosz ipart kisebb védelemben részesítse a 
német piacztól függő mezőgazdaság érdekében. 
Ha a német kormány ma szükségesnek találja, 

hogy országa, gazdasági szükségletei szempont-
jából az orosz behozatalt megfossza az eddig 
élvezett előnyöktől, az orosz kormánynak nem-
zetgazdasági szempontból szintén ki kell egyen-
lítenie ezt a hátrányt. 

Pinczemesteri tanfolyam Budafokon. Az 
okszerű pinczekezelés ismereteinek terjeszté-
sére Darányi földmivelésügyi miniszter Buda-
fokon piczemesteri tanfolyamot szerveztetett,mely 
a jövő év első napja iban nyilik meg. Ezen a 
tanfolyamon a borkezeléfhez szükséges kémiai 
ismereteket, pinczeberendezést, borggazdasági 
melléktermények feldolgozását, pinczeszámadá-
sok és könyvvezetést, a vonatkozó törvényeket 
s borgazdasági eszköztant és gépismét tanítják. 
Darányi íöldmivelésügyi miniszter a tanfolyam 
igazgatásával ideiglenesen a minisztériumba be-
rendelt Bácz Sándor vinczellérképezdei igaz-
gatót, előadó tanárokká pedig Dr. Kránszky 
Lajos fővegyészt, Badisics István miniszteri 
fogalmazót bízta meg. A miniszteri tanfolyam-
hoz pinczemesterül Mattes György alkalmazta-
tott. Áz uj borgazdasági szakiskolába egyelőre 
20 növendék vétetett föl, a kik kiképeztetést 
a miniszter eszméje szerint főleg gyakorlati 
téren nyernek. Az u j szakiskolában időnként 
2—4 hetes időszaki tanfolyamok is lesznek pincze-
munkások részére, a kiket legalább a helyes 
fejtés, töltögetésre fognak tanítani. 

Téli gazdasági oktatás. A földmivelés-
ügyi miniszter erkölcsi és anyagi támogatásá-
val 59 gazdasági egyesület s gazdakör vállal-
kozott a tél folyamán tar tandó gazdasági tan-
folyamok és mezőgazdasági háziipari tan-
folyamok rendezésére. Ezenkívül 13 földmives-
iskola és 10 gazdasági yándortanár vesz részt 
a tanfolyamok rendezésében. A tél folyamán 
tehát az egész ország területén a kisgazdák 
részére mintegy 200 gazdasági tanfolyam és 
250 mezőgazdasági háziipari tanfolyam fog 
tartatni. A gazdasági tanfolyamokon, melyek 
2—4 hónapig tartatnak, a részvétel tel jesen 
ingyenes s a szorgalmas résztvevő az okszerű 
gazdasági ismeretek terén általános tájékozást 
szerezhet. A mezőgazdasági háziipari tanfolya-
mokon az oktatás a kosár-, szalma-, gyékény-, 
sásfonást, kefe- és seprőkötést gazdasági és 
kerti eszközök készítését, méhkas és gyümölcs-
csomagoló ládák készítését öleli fel. A tan-
folyamokon kivül a haladás iránt való érdek-
lődés felkeltésére s az időszerű gazdasági kér-
dések fejtegetésére gazdasági vándorelőadásokat 
is rendeznek az egyesületek. Az ilyen vándor-
előadások képezték alapját a rendszeres ok-
tatást nyújtó gazdasági tanfolyamoknak. A leg-
több gazdasági egyesület ily vándorelőadás 
tartását ez évre is felvette működési terveze-
tébe. Minthogy- azonban a hatásukban ered-
ményesebb rendszeres gazdasági tanfolyamok 
és mezőgazdasági háziipari tanfolyamok segé-
lyezése a gazdasági ismeretterjesztés czéljaira 
előirányzott hitelt tel jesen igénybevette, a ván-
dorelőadások tar tására az egyesületek által 
kért anyagi támogatás csak kis részben volt 
megadható. Tekintettel azonban a gazdatársa-
dalomnak az ügy iránt kezdettől megnyilatkozó 
meleg érdeklődésére s áldozatkészségére, nem 

ÖDÖN cs. és kir. udvari magk ^ ^ 
I ^ C Í Í ^ B U D A P E S T E N ' * ®S$Í£$g§ * 

p l M ^ VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.., és VI., Andrássy-út 23. sz. 

Vásárol: lóhermagot, luczernamagot, fehérheremagot, tavaszi 
repczét, mustármagot, csibehurt, franczia perjét, 

mezei komócsint, bükkönyt, lenmagot. 
Minták, ajánlatok és egyáltalán minden levelezés a központi irodába: (VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.) intézendök. 
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lehet kétség az iránt, hogy a tervezett ván- ; 
dorelőadások az egyes községekben az azon ' 
vidéken lakó gazdatársadalom bevonásával a 
földmivelésügyi miniszter erkölcsi támogatása : 
mellett minden külön anyagi segélyezés nélkül : 
is megtarthatók lesznek. 

A Karszt befásitása. A Karszt beerdősi - ; 

tése biztató arányokban történik. Az eddigi1 

erdősítés 37 kat. holdra szaporodott oly he-
lyeken, ahol csákányokkal 'ágyaztak helyet min-
den egyes fának s kőfallal védik meg, míg a 
kis ültetvény leereszti gyökereit, hogy ellen-; 
álljon a bóra pusztításainak. Oly helyen törté-
nik a fásítás, ahol eddig szikla-moha sem 
lepte el a Karszt meztelen szikláit. A munkála- : 
tok iránt maga József főhérczeg is melegen 
érdeklődött s nemcsak megnézte azokat, de ! 
fiumei kertészetéből 32.500 darab fenyőt enge-
dett át erre a czélra. A csemeték ezenkívül a 
fiumei állami csemetekertből kerültek ki és 
Zenggből szállíttattak. Hogy jövendőben a Karszt 
fásítása még nagyobb arányú legyen, a föld-
mivelési miniszter rendeletére a fiumei á l lami ' 
csemetekertet lényegesen megnagyobbították. 

Visszaélés szállítási kedvezménynyel. A 
m. kir. államvasutak Pest vármegye ráczkevei 
járás főszolgabírójának jelentése alapján Éóth 
József ráczkevei kereskedő, aki szőlőkarók u tán 
engedélyezett kedvezménynyel visszaélvén, annak 
további élvezetétől említettet kizárta, érről a 
földmivelésügyi minisztert s az ÖMGÉ-t érte-, 
sitette. 

A magyaróvári akadémiai hallgatók 
Gazdasági Egylete november hó 21-én tar tot ta 
második, deczember hó 3-án pedig harmadik 
szakgvülését, mely utóbbinak tárgyát képezték: 
1. Major László II. é. hallgatónak fejolvasása 
,.A szeszgyártás mint gazdasági iparág"-ról, 
melyet a szakgyülés jegyzőkönyvi köszönettel 
i l letet t ; 2. Újvári János II. é. hallgatónak vita-, 
kérdése: „Jó takarmány-e a tök?" , melynek 
megvitatása után a mulattató rész következett.; 

A hereniagkereskedelem szövetkezeti 
uton való szervezése Ausztriában. A heremag-
kereskedelem szervezése, a melyet ez év elején 
Ausztriában a gazdák elhatároztak, egy nagy 
területen helyeslésre talált. A cseh szövetke-
zetek bécsi központja ugyanis egy körlevélben 
hivta fel az érdekelt gazdákat a csatlakozásra, 
akik általános helyesléssel fogadták az eszmét 
s a központ egyik legutóbbi ülésén elhatározta, 
hogy- Steier-Morvaország- és Csehországban 
heremaggyüjtő állomásokat állítanak fel s azokat 
u jabb találmányú tisztító-gépekkel szerelnek fel. 
Elhatározták, hogy az iránt megkeresik a föld-
mivelésügyi minisztert s kérik, hogy egyes 
gépek beszerezhetése czéljából anyagilag járul-
jon hozzá. A bécsi vetőmagvizsgáló állomás 
venné át a főellenőrzést az egyes állomások 
fölött. Csehországban Friedland lett heremag-
gyüjtő állomásnak kiszemelve, a mely már meg 
is kezdte működését. Ügyel arra, hogy a gyüjtő-
állomás csak olyan heremagot vegyen át és 
adjon el, a melynek a jó termést illetőleg min-
den követelménye megvan, ha szükséges azt 
gépein métermázsáját 1 K.-ért kitisztítja, mi 
vizsgáltatja s zsákokba csomagolva szállítja. 

NYILTTER. 
Megjelent az „Országos Magyar Gazda-

sági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a ,Köztelek* szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
sz egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv ára portómentes megküldéssel : 55 
Jcrajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

Most jelent meg 

Rubinek GyulaésSzilassy Zoltán 
az 0. M G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 2 - r e . 

A „KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" ezen 
nyolczadik évfolyama régi köntö-
sében, javított és tetemesen bővített tar-
talommal bír. A „Köztelek Zseb-
naptár" minden más zsebnaptárt nél-
külözhetővé tesz. — A „Köztelek 
Zsebnaptár" ára az O. M. G. E. 
tagjai és a „KÖZTELEK" előfi-
zetői részére bérmentes küldéssel 

együtt 3 korona 5 0 fillér. 
Megrendelhető a 

K Ö Z T E L E K ' 
kiadóhivatalában, 

Budapest, IX., Üllői-ut SS. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. decz. 7. 
Az időjárás a hét első felében esős és enyhé' 

volt, később élénk légáramlatok mellett, hűvösebb 'idői 
állott be, mely a hét végével határozottan hideg éŝ  
•fagyosra fordult. A vízállás csökkenő. A vetések, melyek 
a mult heti hótakarót ismét nélkülözik, mindenütt ki-
elégítően fejlődtek. 

A külföldi piaczokon az irányzat a, bekövetkezett; 
hideg időjárás hatása alatt megszilárdultak és a forga-
lom is habár csak gyengébb mérvben is, de élénkebb, 
volt. Amerikában az árak 7 c. emelkedtek. A közve-
títő kereskedelem — a vetések állása felől beérkező 
kedvezőtlenebb hírek folytán jobb érdeklődést tanúsí-
tott és habár a látható búzakészletek ismét nagyon 
jelentékeny mérvben — a Bradstreets becslése szerint 
5.620,000 bush. gyarapodtak — ez a tartósan élénk ki-
viteli üzletben tetemes ellensúlyozást talált. Tengeri 
iránt is állandóan jó a figyelem és e czikk ára is emel-
kedő. Angliában a tengerentúli jelentések természet-
szerűleg szilárdító hatással voltak és a forgalom is 
élénkebben alakult. A franczia piaczokon is jobb volt a 
kereslet és az áralakulás emelkedő volt. Németország-
ban ugyan némi spekulácziós érdeklődés nyilvánult 
és az amerikai jelentések is figyelemben részesültek. 
Németalföld és Belgiumban a tulajdonosok magasabb 
árköveteléseit a fogyasztás csak nehezen volt hajlandó 
megadni. 

Nálunk kenyérmagvak éppúgy, mint takarmány-
czikkek jól tartottak, a forgalom azonban gyenge maradt. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket je-
lenthetjük : 

Buza e héten is csak gyenge kereslettel talál-
kozott és kezdetben alig részesült figyelemben. A mal-
mok elegendő készletek felett rendelkeznek, a hozatalok 
előre vásárolt áruban aránylag még mindig jelentékenyek 
és igy nem mutatkozott különösebb vételkedv. Később 
a bekövetkezett hideg időjárással kapcsolatosan azonban 
szilárdabb felfogás érvényesült, a kínálat egyébként is 
gyenge, promt vasúti áruban korlátolt is lévén, az árak 
szilárdan tarthatóak voltak. Finomabb minőségű áru 
emellett előnyben részesült. Az összforgalom 140,000 
mm., a hetihozatal összege 212,000 mm,, melyből 1407 
mm. ment tovább. 

Zab ugyancsak gyengén van kinálva, a kereslet 
azonban szintén csak szűk keretben maradt meg. A 
helyi fogyasztás tartózkodó maradt és elszállítási czélokra 
— a Dunán felfelé — is mérsékelt volt a forgalom. Az 
árak a mult héthez viszonyítva a% változtak és szín 
és tisztaság szerint 14-20—15-20 K. között jegyeznek 
helyben. 

Tengeri ó-áruban kevés kerül a piaezra és válto-
" " 1 ' T " ' ' ' ' ' 11.10 

9.70, januárra 9.90—9.95, kisújszállási paritásra 8.E.Q— 
8.85 koronát fizettek. . 

Rozs az egész hét folyamán csendes maradt és a 
forgalom is gyenge volt.' Elszállítási czélokra épp ugy, 
minta helyi fogyasztás czéljaira csupán mérsékelt be-
szerzések eszközöltettek és változatlan mult heti árak 
engedélyeztek. Minőség szeri 13-90—14-20 K. jegyzünk 
készpénzfizetéssel budapesti paritásra és 14.50 K.-ig 3 hóra 
helyben | átvéve. Nyíri származékokban csak jelenték-
telen üzlet volt és inkább névleg jegyzünk 12"9u—13 K. 
Debreczen paritásában. 

Árpa (takarmány- éshántolási czélokra) mérsékel-
ten volt kinálva, a kereslet azonban gyárosok- éppúgy, 
mint hizlalók részéről szintén csak gyenge maradt. Az 
árak teljesen változatlanul 11-60—12-30 K. között jegyez-
nek helyben átvéve. Maláta- és sörárpák állomásokon 
átvéve kisebb tételekben és változatlan árakon 12.50— 
14.50 K. között budapesti paritásra a belföldi fogyasz-
tás czéljaira találtak elhelyezést. 

Olajmagvak: Készáru káposztarepeze alig volt 
forgalomban és 25—28 kör. jegyez helyben Határidő-
repeze 1902. aug.-ra csendes irányzatú 23.50—-—23.70 K. 
jegyez. Vadrepcze 11.50—11.20, gomborka 25, -26.—, 
lenmag 29. 31.— K. Kendermag 19.50—20.— K. 
között jegyez helyben. 

Hiwelyesek : Bab e héten is csendes és a for-
galom jelentéktelen. Triőrözött apró babért ab Gyön-
gyös—Félegyházán 17—, gömbölyű babért Baja-Mohács-
Zomboron 14.50 koronát, Székesfehérvárott . 15.60 K., 
barnababot Kalocsán 11.50, N.-Károly 10.20 K. fizetnek. 
Erdélyi bab reláczió szerint 10.50—11.— között jegyez. 
Köles hazai áru helyben 8.40—9.— K., oláh származékok 
névleg 9.—9.20 K. átmenetileg 3 havi időre jegyeznek. 
Bükköny budapesti paritásra 16.—16.50 K. jegyez. . 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. [deczember 10. 

A magasabb amerikai jegyzések behatása alatt 
ma valamivel szilárdabbra fordult az üzlet ; malmaink 
a piac zra került árukat 5 fillérig magasabb árakén 
fizették és elég jó vételkedvet tanúsítottak. Az összfor-
galom lcészbuzában kürölbelül 27,000 métermázsára 
rúgott. 

Rozs mérsékelten van forgalomban, az árak nem 
változtak. Azonnali szállításra budapesti egyenértékben 
.13-90—14-20 koronás árak volnának elérhetők. 

Árpában változatlan árak mellett csendes a 
hangulat, helyben 11-80—12-30 koronás árakat jegyiünk. 

Zabban kevés üzlet köttetett, az árak nem vál-
toztak. Az áru minősége szerint helyben 14-20—15-10 
koronás árakat jegyzünk. 

Szeszfizlet. 
A szeszüzletben e hétnek elején lanyha irányzat 

uralkodott és nagyobb kínálat és gyérebb vételkedv 
folytán a szeszárak főleg vidéki és osztrák gyárak ré-
szérői. finomított és denaturált szeszben 50 fillérrel ol-
csóbnan zárulnak. Helybeli finomitógyárak finomított 
Szeszt nagyban adózva 145—146, adózatlanul 46—46.50 
kor. ajánlottak, de csak néhány kisebb zárlat lett esz-
közölve. Vidéki szeszfmomitók finomított szeszt adózva 
144 kor., adózatlanul 44 kor. ajánlottak nagyban ab ál-
lomás és több tétel zárulva is lett. 

Denaturált szesz vidéki gyáraktól 1 kor. olcsób-
ban, 48 kor. volt ajánlva, nagyobb kötéseknél. Helybeli 
gyárak 33 kor. kérnek. 

Élesztőszesz változatlan és adózva 146 koro-
náig kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingéns 
nyersszesz élénken volt ajánlva és nagyobb vételkedv 
daczára a kínált tételek csak 50 fillérrel olcsóbb áron 
38—38.50 kor. találtak vevőre. 

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

Kivitelre több tétel finomított szeszt vásároltak, 
mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 
korona korona 

Finomított szesz 145. 146— 147. -148.— 
Élesztőszesz 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. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. deczember 9. 

A beállott hideg, időjárás kellemes hangulatot 
idézett elő. Szalonna nélküli sertéseknél az érdél dődés 
hiányzott. 

Keresettek: fiatal vadsertések és nyulak. Teava 
kevesebb mennyiségben érkezik, az árak néhány fillér 
rel emelkedtek. Ugy élő, mint vágott baromfiban a 
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a figyelmeztetni, hogy baromfiból lehetőleg a leg-
jobb minőséget küldjék be, mert csakis az ilyen árunál 
találják meg számadásukat. 

Felemlítjük, hogy rózsaburgonya ára 40—50 fillér-
rel, petrezselyem 2'00 koronával emelkedett méter-
mázsánként. Fejeskáposzta elhanyagolt. Dió iránt nincs 
még érdeklődés. Prima fajalma csak kisebb tételben 
érkezik és azért: 50—70 koronát; lehet 100 kgként el-
,érni, mig II. réndü áru moát is csak alacsony árak mel-
lett értékesíthető: 

Nagybani eladásaink. 
Husnemüek : vidéki marhahús hátulja 60—80, 

-eleje 50—60, plöitt, botju .'80—100, ölött éertés szalon-
nával nehéz, áru 80—84, kfimivü áru 72—74, szalon-
nát nélkül 68—70 íüh • ! ;; 
füstölt malacz 1'6C—2'00 ; kassai és nagyszebeni sonka 
1-60—2-00 prágai 1-80—5'00 korona, valamennyi kgként. 

Vadak : Szarvasbikék 60—60, szarvastehenek 
70—74, könnyű vadsertések 100, nehéz példányok 80 K. 
jmétermázsánként. 

Nyúl darabja 2'40—2'60, fáczánok párja 5'00—6-00 
korona. ' 

Tojás elsőrendű 9&—-98, másodrendű 93-94 K. 
eredeti ládánként. 

Tejtermékek : elsőrendű teavaj 2'20—2'50, föző-
vaj 1-50—1-60, turó 14—16 fillér kilónként. 

Élő baromfi : rántani való csirke 1-20—1-30, sütni 
való, 1'40—1-80, tyúk 2 00— 2 40 kappanok 2'80—3 20 
koronán keltek páronként. 

Vágott baromfi : elsőrendű nehéz libák 0'96—1 -00, 
II r. könnyű áru 0*80-0"J0. csirkék 0'80—l'OO, jérczék 
1-50-—1-60 kor. darabonkint,'kacsák és pulykák 1-00—MO 
K. keltek kilónként. 

Gyümölcs : szép válogatott fajalmák 50—70,: 
közép áru 26—30, elsőrenoü áru 20—24 kor. 100 kg-
ként. Dió papirhéju 32—36, kémény héjú nagy 26—28,: 
•apró 24—25 kor. 100 kgként. 

Rózsaburgonya 3-40—3'60 K., kifli 7—8 K., hazai 
«lső rendű torma 24—-26, II. rendű 16—20 kor. minden 
100 kgként waggontételekben. 

Hidegliusvásár az Orczi-uti élelmi piaczon. 1901. 
•deczémber hó 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
-87 árus 354 drb sertést, 3 árus 14 drb süldőt, 5400 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 1700 kg. szalonnát, 1000 
•kg. hájat, >— kg. kocsonyahúst. 

•Vidékről és pedig :• N.-Székely 3 árus 74 darab, 
N.-Kőrös 3 árus 56 drb, D.-Pataj 7 árus 42 drb, Solt; 
-4 árus 39 drb, Czegléd 2 árus 14 drb sertést, összesen 
19 árus 225 darab sertést. Helybeliek 354 drb ser-
tést. Főösszeg 579 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők : Friss sertés-
-hus 1 kg. 88—98 fillér, 1 q 73—82 K, süldőhus 1 kg. 
100—128 fillér, 1 q — K., füstölt sertéshús 1 kg. 
108—120 fillér, 1 q K., szalonna zsirnak 1 kg. 

•88—96 fillér, 1 q 86—92 K., füstölt szalonna 1 kg. 
100—104 fillér, í q K., háj 1 kg. 96—104 fillér, 
1 q - K., disznózsír 1 kg. 108—112 fillér, 1 q 

K., kocsonyahús 1 kg., 40—60 fillér, füstölt 
••sonka 1 kg. .128—144 fillér, 1 q K. 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 1901. 
deczember 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 65 árus 
70 darab sertést, 0 árus 10 darab süldőt, 3500 kgramm 
friss hust, 600 "kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 

•30 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. ' kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, ' kg. kocsonya-
-hust, — kg. disznósajtot, — kg. (— drb) sonkát, — kg. 
töpörtőt. 

Az ismert egyes községekből összesen 638 drb 
sertést és 45 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88—96 fillér, 1 q korona, süldő-

•bus 1 kg. 100—120 fillér, 1 q korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—128 fillér, 1 q korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 92—100 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120— 40 fillér, 1 q 
•korona, háj 1 kg. 100—108 fillér, 1 q korona, 
disznózsír 1 kg. 112 fillér, 1 q korona, 
kocsonyahús 1 kg. 50—60 fillér, 1 q korona, 
füstölt sonka 1 kg. 120—136 fillér, 1 q korona, 
-kolbász 1 kg. , disznósajt 1 kg. —, hurka 
.1 drb — — , töpörtő 1 kg. fillér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. deczember 10-én. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 154 szekér réti 
széna, 45 szekér muhar, 28 szekér zsupszalma, 21 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
1 szekér egyéb takarmány (zabosbükköny), 400 zsák 

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

-350—580, muhar 520—600, zsupszalma 320—340, alom-
szalma 230—260, takarmányszalma , tengeri-
szár • , egyéb takarmány .zabosbükköny 
•660—560, lóhere . luezerna , köles 

, sarjú ——, szalmaszecska 400—400. 
összes kocsiszám 253. összes suly 328900 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1901. decz. hó 10-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felha.jtátott: belföldi 309 db, eladatott db. 
galicziai 275 drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 14 db, eladatott 
— drb, élő bárány 12 db, eladatott — db ; leölt belföld 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli 8 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 lanyha volt. 
Árak a következők: ÉLő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig .dbonkint, 58'—88-— 
koronáig,^kivételesen 90 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 38—43 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Leölt borjú: 
belföldi koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli 72—80 koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. -— 
koronáig páronkint, élő bárány 10' 141— koronáig 
páronkint, leölt bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. (1901. deczember hó 9-én. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott 1138 drb juh, úgymint: 270 darab 
hizlalt'ürü, 862 db feljavított juh, 6 drb kisorolt kos, 
— darab kiverő juh, — drb bárány, — drb szerbiai1 

kecske, — drb juh, — drb durvagyapjas. 
A vásár irányzata élénkebb, az árak 1—2 fillérrel 

emelkedtek kg.-ként. 
Arak a következők : Belf. hizl. ürü 36--38.— (—) E. 

páronkint, 38—40 (—) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok —• ''0 K. páronkint, •— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok———•'— K.-ig' 
páronkint, —. K.-ig 100 kiló élő suly szerint,: 
kiverő juh «— 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 rágómarhavásár. 1901. évi decz. 
9-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhajtatott: 1783 drb nagy vágómarha, neveze-
tesen : darab magyar és tarka ökör, — darab 
magyar és tarka tehén, 1658 drb szerbiai ökör, 77 drb 
szerbiai tehén, — drb boszniai ökör, — drb boszniai 
tehén, 40 drb szerbiai bika és S drb bivaly. 

Minőség szerint: 1 darab elsőrendű hizott bika, 
39 drb középminőségü bika és — drb alárendelt minő-
ségű bika, 36 darab elsőrendű hizott ökör, 1551 darab 
középminőségü ökör és 76 drb alárendelt minőségű ökör, 
— drb elsőrendű hizott tehén, 77 drb középminőségü 
tehén, 3 drb alárendelt minőségű tehén. 

A vásár hangulata élénk volt. Eladatlanul ma-
radt : 3 drb. 

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 100—150 lábon kiv. —., szerbiai ökör jobb 
minőségű 54.-—58.—, kiv. 60.—, szerbiai ökör közép-
minőségű 37. 48.—, kiv. —.—, szerbiai ökör aláren-
delt minőségű —. .—, kiv. —.—, szerbiai bika 
40. 52.—, kiv. —:.—, magyar bivaly —. —.—, 
kiv. —.—, magyar legelőmarha I. rendű —. .—, 
kiv. —.—, II. rendű —.———.—, kiv. —,—, boszniai 
ökör —. .— koronáig métermázsánkint, élősúlyban. 

Bécsi vágómarhavásár. 1901. deczember hó 9-én. 
(Vass Jenő [Bécs, Sct-Marx] tudósítása a „Köztelek" 
részére.) 

Összes felhajtás 4290 db. Ebből magyar 2692 db. 
galicziai 785 darab, bukovinai 150, német 683 db. 
hizott 3131 db, legelő 273 db, fiatal 886 db, ökör 
3380 db, bika 492 db, tehén 448 db, bivaly 30 db. 

A vásár menete vontatott. 
Árak : prima magyar 70—76"— (— ), szekunda 

62—69, tertia 50—60, galicziai prima 70' 74'— 
(76—78),. szekunda 64—69, tertia 54—62. Német prima 
78—84— (85 ), szekunda 70—77, tertia 58—68. 
Legelőmarha: szerb és magyar •—, rosszabb 
minőségű 48"—58"—. Bika és tehén 40.—60 ( ) 
és bivaly 34' 52'—. Az összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi sertésvásár. 1901. decz. 10-én. (Sehleiffelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtás: 3937 lengyel, 7076 magyar össze-
sen 11023 drb. 

A vásár élénkebb, később ellanyhult. 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-
kül prima 86—88 fillér kivételesen — fillér, közepes 
80—88 fillér könnyű 72—78 fillér, süldő 70—86 fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. F. urnák, Farkasgyepü. A motorikus hajtásra 

való szecskavágót minden jobb nevü gépgyárban meg-
kaphatja kérdésttevő. Ezek közt az általánosan legjobbat 
megjelölni nem lehet. Úgyszólván mindnyája egyformán 
jó és bármelyik jobb nevü hazái gépgyár vagy gép-
kereskedés szállíthat kérdésttevőnek teljesen megfelelő 
szecskavágót. 

G. J. urnák, Pamuk. A kérdéses répavágó-gép a 
Göndör-féle répavágó-gép, mely kapható Szent-Mihályfán 
az illető feltaláló gépésznél, Göndör Sándornál. A gép 
a gyakorlatban teljesen mégfelelt, jól, gyorsan, sokat 
dolgozik, kevés hajtóerőt igényel. 

A. F. urnák, Budapest. Forduljon a Nádasd-
Ladányi uradalomhoz (Fejérmegye). 

R. J. urnák, Ménesmajor. Kérdésére azonnal 
megadjuk a kért választ, ha az rovatvezetőnktől vissza-
érkezik; 

Z. P. urnák, Zcda-Szent-Gróth. A kérdéses közle-
ményt szívesen veszszük, ha beküldi szerkesztőségünkhöz. 

T. 51. urnák, Szakály. Tejcsarnok berendezésére 
ajánlható : az Alfa s'eparator részvénytársaság és Fehér 
Miklós-féle gépgyár kézi fölözőgépek, kaphatók 350 liter 
munkaképességgel óránkint. A fölöző-gépek ára azok 
nagyságától függ. 

K. I. urnák, Vasvári. Ajánljuk Főwler-t és a fő-
herczegi uradalom gépgyárát Teschén {Szilézia). 

P. Gy. urnák, Békés-Csaba. Mindenben igaza van. 
M. M. urnák, Kanak. Az illető a szóbanforgó 

czimet már nem használhatja, mert ez iránti kérvényét^' 
1901. deczember l-ig kellett volna benyújtania. Ha ok- " 
leveletakar szerezni, ugy végezze el VI. középiskola 
után valamelyik gazd. tanintézetet vagy az érettségi 
után a m.-óvári akadémiát. 

L. M. urnák. Tinójárás. Ajánljuk a Cselkó- * 
Kosutány-fele ..Takarmányozástan" beszerezését. Kap-
ható szerkesztőségünkben. Ára 2 korona. 

Sch. A. urnák, Pécs. Nem adhatunk felvilágosítást, 
mert olyan bankot, amilyent Ön kérdez, nem ismerünk. 

K. L. urnák, Csáktornya. A, darált csövestengeri 
takarmányozásával kimerítően foglalkoztunk idei 66. és 
93. számunkban. Tessék ott utánaolvasni. 

Sz. B. A. urnák, Rigyácz. Ha a luezerna fejlődé-
sében visszamaradt, de különben elég sürii, akkor leg-
czélszerübb azt minél hamarabb törekkel vagy szalmás" 
trágyával meghordatni, hogy ki ne fagyjon, tavaszszal 
pedig k. h.-kint 50 kg. chilisalétrommal megtrágyázni, 
hogy erőre kapjon. 

M. K. urnák. Október közepén tul, semmiféle 
vetést nem czélszerü legeltetni, mert "különben könnyen 
előfordul, hogy letarolva kerül a télbe, az ilyen vetés • 
pedig rosszul telel ki. 

Sch. J. urnák, Veszprém. Amennyiben a pontos 
árakat nem közölhetjük, részünkről jóslásokba nem bo-
csájtkozhatunk. 

Sz. («. urnák," Számán. Első kérdésére azt ajánl-
hatjuk, hogy legczélszerübb lesz, ha lapunkban hirdeti, 
ami a máspdik kérdést illeti, ajánljuk,^ hogy forduljon a 
„Központi Vegykisérleti Állomáshoz, Budapest, II. ker. 
Oszlop-utcza. 

K. A. urnák. Nem adhatjuk meg a kért felvilá-

végett. (Budapest, V. Bálvány-u.) 
B. J . urnák, Ráezalmás. Forduljon a „Magyar 

Mezőgazdák Szövetkezetéhez" Budapest, Alkotmány-utcza 
31.. szám. 

Mezőlaki bérgazdaság. Lubinszky Ernő ur Derék-
egyházán (u. :p. Szentes) lakik. 

Sz. A. urnák, Döbrököz. Fenti üzenet Önnek 
is szól. 

^Br. Scli. L. urnák, Tiszafüred. Fenti üzenet szól 

MEZÓCAZDÁK l'mTKMtBF. ! 
Elismert kitünö hazai gyártmány! 

1600 gözcséplőkészlet üzemben! 

E L S Ő M A G Y A R 

G ő z c s é p l ő k é s z l e t e k 
21/8, 3V2, 4, 4Va, 6, 8, 10. 12, lóerejüek. 

M a g á n j á r ó k 
(uti mozdonyok.) 

Kérjük minden szakbavágó kérdéssel 
bizalommal hozzánk fordulni, készség-
gel adunk kimerítő és felvilágosító 

Árjegyzék kivttuatra dljrn. 



Melléklet a „Köztelek" 1901. évi 97-ik (1057.) számához. 

Az OMGE. közgazdasági szakosztályának javaslata a Fejér-
megyei gazd. egylet memorandumával szemben. 

— Előterjeszti: Rubinek Gyula a Szövetség titkára. — 

Tisztelt Szövetségi Nagygyűlés! 
Az összes gazdasági egyesületek s kü-

lön a Gazdasági Egyesületek Országos Szövet-
sége is még 1899. év őszén lettek felszólítva 
a földmivelésügyi miniszter részéről arra, hogy 
a jövő vámpolitikája tekintetében a gazdakö-
zönség óhaját kifejezésre juttassák. A Szövet-
ség mérlegelve ezen fontos kérdés helyes meg-
válaszolásának horderejét, külön bizottság utján 
hosszasan tanulmányozta e kérdést s ézen bi-
zottsági munkálatok alapján foglalt álláspontot 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület is. 
Ugy a vámpolitikai munkálat, mint a határo-
zati javaslat megküldetett az összes társegye-
sületeknek azzal a kérelemmel, hogy a hatá-
rozati javaslatot tárgyalni, esetleges eltérő vé-
leményüket az 1900. évi május hő 6-án tar-
tandó szövetségi nagygyűléssel közölni szívesked-
jenek. 

A beérkezett nagyszámú válasz mind-
egyike kivétel nélkül helyeselte az OMGE ál-
lásfoglalását s igy került a javaslat a mult év 
május 6-án megtartott szövetségi nagygyűlés 
elé, amely azt csekély módosítással határo-
zattá is emelte. Nem valószínűtlen, hogy ezen 
határozat már sokaknak emlékében elmosó-
dott, ép azért szükségesnek tartom azt egész 
terjedelmében az alábbiakban közölni : 

A szövetségi nagygyűlés határozata a jövő 
vámpolitikája és az uj vámtarifa revíziója te-
kintetében. 

1. A Németország és Ausztria-Magyar-
ország által kezdeményezett 1892-ben életbe-
lépett tarifális kereskedelmi szerződések a 
monarchia és Magyarország gazdasági fejlő-
désére, de különösen mezőgazdaságára hát-
rányosan hatottak. 

2. A tarifális kereskedelmi szerződések 
káros kihatását növelte a monarchiánk által 
követett vámpolitika, amely a mezőgazdasági 
termelés fokozottabb védelmének szükséges-
ségével nem számol s a hazai termelés a 
monarchia piaczain is kénytelen volt a ke-
leti és a tengerentúli államok nyerstermé-
nyeivel versenyezni. 

3. Ezen tapasztalatok meggyőztek 
arról, hogy főleg miután a védvámos irány-
zat világszerte erősbödik, át kell térnünk a 
nyerstermelés tényleges hatályos védelmére, 
amely nem kizárólag a kereskedelmi forga-
lom emelkedésére, hanem a hazai munka és 
termelés hathatós védelmére a hazai fogyasz-
tás emelésére és a hazai termelés részére 
való biztosítására helyez súlyt. 

4. Miután mai kereskedelmi szerződé-
seink a követelményeknek meg nem felel-
nek, összes kereskedelmi szerződéseink 
1903-ra felmondandók. 

5. A kereskedelmi szerződések kötését 
a jövőben is kívánatosnak tartjuk a követ-
kező elvek szemelőtt tartásával: 

á) a kereskedelmi szerződések rövid 
lejárattal köttessenek, 

b) a kereskedelmi szerződésekben leg-
alább Magyarországra nézve kikötessék, hogy 
a szerződő másik fél területén működő ke-
reskedelmi és biztosító társaságok, pénzinté-

zetek nálunk földbirtokot tulajdonul meg nem 
szerezhetnek, a jelzálogintézetele kivételével, 
ha a vétel bekebelezett követeléseik behajtá-
sára irányul; szövetkezetek egyáltalán nem is 
működhetnek, idegen honpolgárok pedig a 
viszonosság elvén teljes jogvédelemben ré-
szesülnek ugyan, de földbirtokszerzésük bizo-
nyos mértékben korlátozandó. 

c) Németországgal, Svájczczal és Fran-
cziaországgal állategészségügyi egyezmények 
köttessenek, amelyek állatkivitelünket tényleg 
lehetővé is teszik. 

d) Állati és növényi betegségek behur-
czolásának veszélye esetén a behozatal és 
átvitel időlegesen korlátozható sőt beszün-
tethető legyen. 

6. A jövőben kötendő kereskedelmi 
szerződéseknél mellőzendőnek tar t juk: 

a) A legtöbb kedvezmény elvének mai 
értelemben való alkalmazását ugy, hogy a 
legtöbb kedvezmény minden egyes kereske-
delmi szerződésben külön megnevezett ter-
mények vámtételeinél nyerjen csak alkalma-
zást, mig a külön meg nem nevezett termé-
nyek behozatalánál az egyik államnak adott 
vámengedmény csakis legalább egyenértékű 
vámengedmény ellenében terjesztessék ki 
egy másik államra. 

b) Határforgalmi kedvezmények ürügye 
alatt bármely államnak oly, a vámvédelmet 
csökkentő vámkedvezmények engedélyezését, 
mint a minőt ma az olasz bor és a szerb ga-
bona-, bor- és állatbehozatal élvez; 

c) a külföldi áruk és terményeknek a 
vámvédelmet megkerülő vámmentes raktáro-
zását, mely csakis tranzitó-áruknál és ter-
ményeknél átrakodás czéljából és igy rövid, 
csakis az átrakodás munkájára szükséges 
időre engedélyezhető. 

d) Állategészségügyi egyezmények kö-
tését a keleti államokkal s illetve ugy állat-
egészségügyi, mint kiviteli érdekeink szem-
pontjából szükségesnek tartjuk a keleti álla-
mok állatbehozatalának betiltását. 

7. A kereskedelmi szerződéses tárgya-
lások megindításával egyidejűleg nemzetközi 
megállapodás létesítését kívánatosnak tartjuk 
a következő kérdésekben : 

a) a nemzetközi forgalomban fontosabb 
államok vámtarifái rendszerének egyenlő ala-
pokon való kidolgozása tekintetében. 

b) A tengerentúli álllamok versenyének 
korlátozása czéljából a Közép-Európai álla-
mok között egy'vámunió létesítése s illetve 
a tengerentúli és keleti államok versenyével 
szemben differencziális vámok felállítása te-
kintetében. 

c) A nemzetközi spekulácziónak a 
gabonaárak alakítására gyakorolt káros be-
folyásának megszüntetése czéljából, a gabona-r 
tőzsdék egyöntetű szabályozása tekintetében 
oly alapon, hogy a fedezetlen határidőüzlet 
eltiltassék. 

8. A kereskedelmi viszonyaink rende-
zésének alapját a vámtarifa képezvén, ebben 
a hazai munka és termelés védelmét ugy 

•véljük érvényesíteni, ha gondos tanulmá-

nyozás után és az érdekelt termelési körök: 
meghallgatásával mindazon ipari czikkekre 
és mezőgazdasági termékekre, melyek ter-
melése és részükre a hazai fogyasztás fel-
tétlen biztosítása kiváló fontossággal bir, a 
vámtarifában minimál vámtételek állapittat-
nak meg, amelyek a kereskedelmi szerződési: 
tárgyalások alkalmával le nem szállíthatók & 
amelyek a külföldi versenyt az illető termé-
nyekben hazai piaczainktól távol tartják. A 
minimális vámtarifa mezőgazdasági vámtéte-
lei közül azokra nézve, amelyeket a velünk, 
szerződő nyugati államok velünk szemben 
meg nem kötnek, a tarifális autonomia fen-
tartandó. A fontosabb termelésünket védő-
minimál vámtarifa mellett egy lehetőleg nagy 
vámtételeket tartalmazó és az egész behoza-
tali forgalomra kiterjedő általános vámtarifa 
volna kidolgozandó, amely a kereskedelmi 
szerződések kötésénél alkudozások alapját, 
képezné. 

9. A vámtarifa külön magasabb vám-
mal terhelje az idegen vámterületeken á l 
felénk irányuló forgalmat, hogy közvetlen, 
összeköttetéseinket gyarapitsuk. 

10. Az uj vámtarifával kapcsolatosan 
uj, a régi törvényeket és rendeleteket hatályon 
kívül helyező vámtörvény alkotandó, amely 
szintén számol- a hazai termelés védelme-
szükségességével s ez alapon: 

a) a kikészitési eljárást mezőgazdasági 
terményeknél ejtse el s egyéb nyerstermé-
nyek és félgyártmányoknál is csak annyiban 
engedélyezze, amennyiben iparunk ezirányu; 
szükségletét a monarchia termelése nem fe-
dezi, vagy remélhetőleg nem is fedezheti; 

b) a vámhitelezést általában, de külö-
nösen mezőgazdasági termények behozatalá-
nál feltétlenül szüntesse be. 

11. Az 1903-ig megújítandó vám- és-
kereskedelmi szövetségről szóló egyezmény-
ben kölcsönös megállapodás alapján köte-
lezi magát "a két kormány arra, hogy: 

a) a kartellek működését közös elveken? 
nyugvó törvényhozási szabályozással állami 
felügyelet és állandó ellenőrzés alá helyezi; 

h) közös megegyezés létesítendő, hogyha 
akár Ausztria akár Magyarország kormánya 
a közös vámterületre valamely élő állat vagy 
növény vagy ezek terményei behozatalát ra-
gadós betegség behurczolásának veszélye vagy 
egyébként kártékony anyagoknak vagy hami-
sítványoknak behozatalát vagy átvitelét be-
tiltani szükségesnek tartja, akkor a másik fél. 
kormánya ehhez hozzájárulni tartozik. 

c) Atranzitáló forgalmat nem részesi--
tik nagyobb szállítási kedvezményben, mint 
belföldi termények kivitelét s nyerstermény-
kivitelünknek közvetlen tarifákat biztosítanak, 

d) A gabonatőzsdének a spekulácziót 
kizáró szabályozásában akkor is megegyez-
nek, ha esetleg nemzetközi megegyezés alap-
ján annak szabályozása nem volna kivihető, 

é) Az amerikai lóhere és luezernamag 
és az amerikai zsiradékok behozatalát el-
tiltják. 
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12. Ha Ausztriával legkésőbb 1902-ig 
nem sikerülne az olyan vámtarifában meg-
állapodni s általában a kereskedelmi szerző-
dések kötésénél és a vámkezelésnél egy uj 

. vámpolitikai irányzat követését biztosítani, 
amely: 

a) különösen a magyar mezőgazdasági 
termelésnek fokozottabb védelmet biztosit, 
amely: . 

b) az idegen .versenyt e terményekben 
hazai s illetve a monarchia piaczairól ki-
zárja s amely: 

c) a monarchia gazdasági érdekeinek 
istápolását nem az ipar és mezőgazdaság 
érdekeinek a kereskedelmi forgalom növeke-
désért való kölcsönös feláldozásában, hanem 
ezen termelési érdekek kölcsönös és ered-
ményes védelmében találja: 

ugy az' 1907. évben a vám- és keres-
kedelmi szövetség megújítását Magyarország 
részéről mellőzendőnek tartjuk, s illetve elő-
nyösebbnek, ha nemzetközi kereskedelmün-
ket és forgalmunkat 1907-től kezdődőleg 
Ausztriától függetlenül, önálló alapon ren-
dezzük az egyes államokkal, a miből folyó-
lag 1903. évet követőleg, az 1899. évi XXX. 
t.-cz. rendelkezésének megfelelőleg, uj keres-
kedelmi szerződések a gazdasági közösség alap-
ján csakis 1907-ig köthetők. 

A Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület a 
nyár folyamán foglalkozott a Szövetség állás-
foglalásával, akkor tehát, midőn már a Szö-
vetségben társult gazdasági egyesületek egy-
hangú állásfoglalása a kormányzatnak fel lett 
terjesztve s azon meggyőződésre jutott, hogy 
a magyar mezőgazdaság csakis az önálló vám-
terület mellett virágozhat fel. S miután a Fe-
jérvármegyei Gazdasági Egyesület ugy találta, 
hogy bár a Szövetség állásfoglalása annyit je-
lent, hogy a magyar gazdák imponáló egyértel-
műséggel a közös vámterület mellett vélik sa-
ját gazdasági érdekeiket legjobban megóvha-
tóknak arra való tekintettél, hogy a Szövet-
ségnek jelzett — bár egyhangú — határozata 
egyáltalán nem felel meg a magyar gazdaközönség 
általános meggyőződésének, kötelességének is-
merte, hogy saját állásfoglalását az összes társ-
egyesületekkel közölje s ezeket is az önálló 
vámterület mellett való megny ilatkozásra felhívja. 

A Fejérvármegyei gazdasági egyesület állás-
foglalása oly időben jutott nyilvánosságra, a 
midőn minden ilyen állásfoglalás tekintettel a 
választási küzdelemre, egyik vagy másik párt 
részéről politikai tőkéül használtatott volna fel. 
Nem találtuk tehát indokoltnak, hogy a Fejér-
vármegyei gazdasági egyesület állásfoglalásával 
rögtönösen foglalkozzunk már csak azért sem, 
mert a kedélyek nem olyanok voltak, .hogy 
ezen fontos gazdasági kérdés nyugodtan tár-
gyalható lett volna. De ettől eltekintve nem 
akartuk semmikép sem befolyásolni a társ-
egyesületek szabad nyilatkozását, nehogy a 
Fejér vármegyei gazdasági egyesület részéről azon 
váddal illettessünk, amint ez különben a me-
morandumban kifejezésre jut, hogy minden 
áron a közös vámterület fentartása mellett küz-
dünk. 

A memorandummal annak megjelenése 
óta tényleg több társegyesület foglalkozott, 
ezek valamennyije azonban a szövetségi nagy-
gyűlés mult évi május hó- 6-án hozott határo-
zatához csatlakozott s egyetlenegy gazdasági 
szaktestület sem akadt eddig, amelyik a Fejér-
vármegyei gazdasági egyesület memorandumát 
magáévá tette volfia. 

Már ezen egy ténykörülmény is felmen-
tett volna attól, hogy a fejérmegyei memo-
randumot ,— amit egyébként az egyesület nem 
is kivánt, — a jelen Szövetségi Nagygyűlésen 
tárgyaljuk, de hogy megnyilatkozhassék a ma-
gyar gazdaközönségnek azon része is, melyre 
a fejérmegyei memorandum is hivatkozott s a 
melyet csakis a memorandum késztethet meg-
nyilatkozásra, hogy a magyar gazdaközönség-
nek alkalma nyiljék esetleg egy jobb meggyő-
ződésre jutni a vámpolitikai kérdésekben, szük-

ségesnek tartottuk a memorandumot a szövet-
ségi nagygyűlés tárgysorozatába bevenni, arra 
nézve a Szövetség határozatát kihívni. 

Annyi tény, hogy a Szövetséget semmi 
vád sem illetheti a£ért, hogy bizonyos feltéte-
lekkel a közös vámterületnek további fentar-
tása mellett foglalt állást, mert amint erről a 
Fejérmegyei gazdasági egyesület is azóta már 
meggyőződött, az ő állásfoglalásának sem sike-
rült a Szövetség tagjai körében más meggyő-
ződést kelteni. 

Hogy a gazdasági egyesületek s hogy maga 
a Országos Magyar Gazdasági Egyesület is ra-
gaszkodik a Szövetségi Nagygyűlés előző hatá-
rozatához bizonyítéka annak, hogy a Fejér-
vármegyei gazdasági egyesület memoranduma 
nem tartalmaz oly megyőző indokokat, amelyek 
a régi álláspont megváltoztatására bírhatták 
volna e testületeket, vagy bírhatnák a mai szö-
vetségi nagygyűlést is. ' 

A Fejérvármegyei gazdasági egyesület me-
moranduma a mai válságos mezőgazdasági 
helyzetnek lényeges és tartós javulását Ausz-
triával közös vámterület keretében még az 
esetre sem tarthatja lehetségesnek, ha csak-
ugyan kivihető volna az, amit egyáltalán nem 
hisz, hogy a jövő vám és kereskedelmi egyez-
ségben az idegen mezőgazdasági termények 
versenye a közös . vámterület piaczárói kizá-
ratik. 

Afelett, hogy vájjon utópiának tartjuk-e 
azon kívánságot, hogy Ausztria a magyar gazda-
sági termékek érdekében elzárja határait a 
külföld előtt, vitatkozni lehet ugyan, de aki az 
osztrák gazdasági élet fejlődését, az ipari kö-
röknek ismételt állásfoglalását ismeri és figye-
lemmel kiséri, amelyek mindegyike oda'irányul 
hogy a monarchia mezőgazdaságának az általa 
igényelt és joggal követelt védelmet a vám-
tarifában és a kereskedelmi szerződéseknél 
meg kell adni, az többé a magyar gazdakö-
zönség követelményeit nem nevezheti utó-
piának. 

Elmúlt annak az ideje, amidőn azon ke-
reskedelmi körök, amelyek a szabad kereske-
delem álláspontján állottali, mesterséges ellen-
téteket támasztottak a monarchia ipara és 
mezőgazdasága között és évtizedeken keresztül 
el tudták hitetni, hogy a két egymásra utalt 
termelési ág érdekei egymással homlokegyenest 
ellenkeznek. A külföld elzárkózó vámpolitikája 
más nézetet érlelt meg az osztrák iparosokban 
is. Ma már köztudatba ment ott is, hogy az 
osztrák iparnak fontosabb érdeke az, hogy a 
monarchia területén belül egy fogyasztóképes 
erős mezőgazdaság fejlődjék, mintsem, hogy vélt 
kiviteli érdekekért a- hazai piacz biztonságát, 
felvevőképességét, fejlődését koczkáztassa. 

Afelett tehát vitatkozni lehet — mint 
emiitőm — hogy a magyar agrárkövetelmények 
teljesittetnek-e Ausztria részéről, de nem a siker 
reményével, mert meggyőződésünk az, hogy ha 
valaha, ugy ma van az ideje annak, amikor a 
monarchia összes irányadó körei meg vannak 
győződve, át vannak hatva annak a szükséges-
ségétől, hogy elsősorban a mezőgazdaság az a 
termesztési ág, amely védelemre szorul. 

. S e tekintetben nincs ügy megoszolva a 
magyar társadalom sem, mint azt a memorandum 
véli, hogy csak a gazdaközönség foglal állást a 
közös vámterület mellett, mert a kereskedelmi 
ós iparkamarák túlnyomó többsége szintén 
e mellett nyilatkozott. 

Azt mondja a memorandum azonban, hogy 
feltéve, de meg nem engedve, ha magasabb 
vámvédelmet sikerül is kiküzdenünk, a vám- és 
kereskedelmi szövetség keretében még a magas 
védvámok sem fogják gazdasági állapotaink 
lényeges javulását eredményezni. Ezen nyilat-
kozatot ugy kell értelmezni, hogy a védvámok 
áremelő hatásában a Fejérvármegyei gazdasági 
egyesület egyáltalán nem hisz, mert ha van a 
védvámoknak áremelő hatása, az ma egyedül 
és kizárólag csakis a vám- és kereskedelmi szö-
vetség keretében következhet be. Magyarország, 
mint külön vámterület agrárvámokkal nem be-

folyásolhatja a gabonaárak alakulását, mert 
hisz a közös vámtérület mellett is csak azért 
reméljük a védvámok áremelő hatását, miután 
legtöbb mezőgazdasági terményünk a vámterü-
leten talál elhelyezést, 

Hogy tényleg igy értelmezi állítását a 
Fejérvármegyei gazdasági egyesület, igazolja azon 
hivatkozás a mai 1 forint 50 kros behozatali 
buzaváinra, amely a jelenlegi búzaárakban nem 
jut kifejezésre, noha buzabehozatalra szoru-
lunk. Ha ez tényleg így is volna, még ez ko-
rántsem bizonyítana a vámvédelem sikertelen-
sége mellett, mert hisz talán azok a külföldi, 
államok, amelyek már évek óta következetesen 
emelik vámjaikat, ezt nem azért teszik, mintha 
ez hazai termesztésüknek hasznára nem volna, 
hanem bizonynyal azért, hogy ezáltal a hazai 
piaczokon terményeik jobb értékesítését bizto-
sítják. A vámvédelem hatásának elmaradása 
legfeljebb azt igazolhatná, hogy más zavaró 
körülmények nem engedik a vámvédelem érvé-
nyesülését, amint ez a múltban az őrlési en-
gedély fennállásánál is tapasztalható volt s 
tavaly is a malmok tőzsdespekulácziói követ-
kezményekép. 

A folyó évre azonban sikertelenül hivat-
kozik a Fejérvármegyei gazdasági egyesület, mert 
a folyó évi összgabona áraiban igenis kifeje-
zésre jut az 1 frt 50 kros vámvédelem. De 
nem olykép, mint azt a memorandum emliti, 
hogy a mi búzaárunknak az exportáló állam 
alapárával, plusz a közös vámterületre való 
szállítás költsége és plusz az 1 frt 50 kros vám 
kellene egyénlőnek lenni. A vámterületre való 
szállítás költsége teljesen elesik, mert Szerbia, 
Románia és Oroszország közvetlen a monar-
chiával lévén határosak, a szállítási költség alig 
játszik szerepet. Sőt tekintve a mi fogyasztási 
piaczunk közelségét az angol vagy a német 
piaczok árához képest, az orosz, román vagy a 
szerb buza mindig inkább a mi közelebb fekvő, 
tehát kisebb szállítási költséggel járó piaczun-
kat fogja felkeresni, a szerb buza annál is 
inkább, mert hisz annak a vámja csak 75 kr. 

Ha á londoni búzaárakat összehasonlítjuk 
a budapesti búzaárakkal, ugy 1 frt 30 — 1 frt 
40 krnyi árkülönbözet fog mutatkozni a buda-
pesti piacz javára, jeléül annak, hogy a ma-
gyar piaczon teljesen érvényesül a vámvédelem 
oly mérvben, amint erre még példa a múltban 
nem volt s amily eredménynyel a külföldi álla-
mok sem dicsekedhetnek eddig. Ismeretes az a 
tény ugyanis, hogy a vámvédelem sohasem 
érvényesül egészben, nem pedig azért, mert a 
spekuláczió s a külföldön az őrlési engedély 
és sok más vámkedvezmény mindig zavarólag 
hat a búzaárak alakulására, ugy hogy a vám-
védelemnek rendesen 25—30°/o-a sohasem 
érvényesül. 

Ha már most tudjuk azt, hogy az osztrák 
ipar részéről nem támasztatnak nehézségek a 
magasabb agrárvédelem megadása tekintetében, 
akkor — a midőn tudjuk, hogy ezen magasabb 
vámvédelem tényleg érvényesülni fog a gabona-
árak emelkedésében — tarthatatlan a Fejér-
vármegyei gazdasági egyesületnek egész kiindu-
lási alapja, tarthatatlan egyúttal az ebből le-
vont minden következtés. 

S a mint a gabonanemüekre nézve nem 
oszthatjuk a Fejérvármegyei gazdasági egyesület 
nézetét a tekintetben, hogy a magasabb vám-
védelemnek hatása nem lesz, ugy nem oszthat-
juk azon állítását sem, hogy teljesen felesle-
ges, mert hasztalan volna a védvám álla-
tokra ós állati termékekre is. Mi nemcsak hogy 
meg nem elégszünk az állati védvámokkal, de 
a Szövetség állásfoglalásában nyíltan és hatá-
rozottan jut kifejezésre az a kívánalom, hogy 
a szerb állatbehozatal előtt is zárkózzunk el, 
mely kívánalom csak fokozódik erősségében 
most, a midőn már tudjuk, mily védvámokat 
fog alkamazni velünk szemben Németország. 
Az állatok nem oly termény, mint a gabona-
nemüek, amelyek nemzetközi árut képeznek, 
tetszésszerinti távolságra szállíthatók, különö-
sen nem azok az állatok, amelyek emberi fo* 
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gyasztás tárgyát képezik. Ezeknél igen is nagy 
jelentősége van a vámvédelemnek, valamint 
részben az állati termékeknél is. 

Téves a társegyesületnek a többi között 
azon következtetése is, hogy a magyar mező-
gazdaság legfeljebb 40 millió koronával terhel-
tetnék évenkint az önálló vámterület berende-
zése esetén. De ha ez még igy is volna, váj-
jon épp egy gazdasági egyesület, amely a 
mezőgazdaság válságos helyzetéből indul ki 
memorandumában, tehet-e olyan javaslatot, 
amely a helyett, hogy a mezőgazdaság hely-
zetén könnyítene, arra ujabb 40 millió korona 
terhet ró reá. 

Ez az évi tehermegállapitás azonban je-
lentékenyen emelkedik akkor, ha figyelembe 
veszszük, hogy métermázsánként nem 1 koro-
nával fognak csökkenni a gabonaárak, de, ha 
csak a jelenlegi vámvédelmet veszszük tekin-
tetbe, akkor is 3 koronával, ha pedig az álta-
lunk követelt s joggal igényelt vámvédelem ér-
vényesül, ugy 5 koronával lesznek alacsonyabbak 
gabonaáraink:. Ez már egymagában a társ-
egyesület számításai alapján évi 200 millió 
korona terhet róna a mezőgazdaságra csak a 
gabonanemüeknél szenvedett veszteség czimén. 
Körülbelül ily összegű az a veszteség, amelyet 
állatjaink silányabb értékesítése révén szenved-
nénk, mert hisz nyilvánvaló, hogy a keleti 
államokkal szemben Ausztria egymaga korántsem 
tartaná fel az eddigi állatzárt, mert hogy ez 
máig meg van, az egyedül és kizárólag a 
magyar kormány érdeme, amely mindenkor 
legfőbb követelménykép állította fel Ausztriával 
szemben a keleti állathatárzár fentartását. 

Ez a 400 millió koxonányi évi vesztesség 
csakis akkép volna ellensúlyozható, ha a szabad 
kereskedelmi álláspontra helyezkedve az ipari 
vámokat eltörölnők s illetve csakis azon iparo-
kat részesitenők vámvédelemben, amelyekkel 
már bírunk, vagy amelyek könnyen meghono-
síthatok volnának, hogy igy a gazda ipari szük-
ségletét olcsóbban fedezhesse, másrészről azáltal 
ha a vámbevételek a földadóterhek csökken-
tésére fordíttatnának. Téves a memorandumnak 
az az állítása is, hogy a magyar mezőgazdaság 
évenkint 2000 millió korona értéket termeszt, 
mert hisz az 1901. évi statisztikai évkönyv 
szerint 3100 millió korona értéket állított elő 
a mezőgazdaság 1900-ban csak növényi ter-
ményekben, hozzáadva ehhez az állati termé-
nyeket ugy több, mint kétszeresét termeljük 
annak, azaz az erdészeti terményekkel együtt 
5 ezer millió koronát meghalad a mi mező-
gazdasági termesztésünk. Ezzel szembeállítva 
720 millió korona ipari behozatalunkat, ez nem 
oly elijesztő nagy összeg, mintha a számí-
tást 2 ezer millió kor. évi termesztéssel teszszük 
meg és ebből is 1000 millió K.-át vonunk le költ-
ségek czimén.1 Az ilyen szembeállítás azonban 
teljesen helytelen, mert hiszen, amit a gazda 
költségekre fizet, annak nagyrésze munkabér 
és adó, már pedig akik ezt kapják a munkás 
és az állami és közigazgatási tisztviselők, to-
vábbá az iparos, akitől a gazda gépjeit, esz-
közeit vásárolja, szintén csak ép oly fogyasztója 
az ipari gyártmányoknak, mint a gazda s en-
nek ipari szükséglete is fedezetet talál abban 
a 720 millió koronában, amelyet évenkint a 
külföldnek fizetünk ipari gyártmányok fejőben. 

Egyenest csodálkoznunk kell azonban a 
memorandum azon kitételén, hogy rossz ter-
mésű években bár igaz, hogy a termények 
magasabb árával megtérülnek a gazda kiadásai, 
de ezt a fizetőképességükben meggyengült saját 
fogyasztóinktól veszszük el. 

A memorandum ugylátszik teljesen meg-
feledkezik arról, hogy a gazdának akár jó, akár 
rossz termése van, az adót meg kell fizetnie, 
gyermekeit neveltetnie kell, munkást cseléd 
bérét ki kell fizetnie, élni kell, egyszóval min-
den kiadása ugyanaz marad, daczára, hogy 
jövedelme nincs. A magasabb vámvédelem adja 
meg ép azt a jogos és méltányos kiegyenlítést, 
amelyre a gazda igényt tarthat többé-kevésbbé 
•állandó jövedelemmel bíró fogyasztóival szem-

ben. Nem szabad azt sem felejteni; hogy az 
igy a fogyasztó rovására védett mezőgazdaság 
nemzeti létünk alapja, az ipar és kereskede-
lem fentartója, ha tehát ezen alapok fentartá-
sáról maga ép az erre leghivatottabb gazda-
társadalom nem gondoskodik, ne követelje ezt 
azoktól, akik az ilyen nyilatkozatokat igen szí-
vesen veszik s kihasználják a .mezőgazda-
ság ellen. 

Mindazon aggodalmakat, amelyeket a kü-
zös vámterületről az önálló vámterületre való 
áttérés okozhat, ellensúlyozva látja a memo-
randum az ipar és kereskedelem nagyarányú 
fellendülésében. Mert a memorandum szerint, 
ha nemzeti gazdaságunk őstermelő jellegét el-
veszti életképes iparunk meghozza főképpen 
gyarapodásunkat és ezzel pénzügyi és közgazda-
sági önállóságunkat. 

Ez szépen van mondva, de hogy az ige 
testét öltsön, ehhez igen-igen sok évre van szük-
ség, talán sok évtizedre is, mert ki volna oly 
rövidlátó, hogy az esetben, ha gazdasági éle-
tünk fellendülése csak attól függne, hogy a 
vámsorompőt megvonjuk s akkor egyszerre 
minden virágozni fog, hogyne foglalna állást 
az önálló vámterület mellett. Ámde a külföldi 
ipari államok példája igazolja azt, hogy hosszú 
évtizedek kellettek ahhoz, amíg egy állam ős-
termelő jellegéből kivetkőzhetett s ipart fej-
leszthetett. 30—50 óv nem sok egy állam 
ipari fejlődése történetében, ez azonban csakis 
ott elegendő időszak az ipar fellendülésére, 
ahol annak fejlődéséhez szükséges, létfeltételek 
már megvannak, ahol a lakosság elég sürü, 
tehát a fogyasztás nagy s a tőkegazdaság foly-
tán a vállalkozási szellem is fellendül, mert az 
nagyon kétes értékű öröm, hogy a külföldi 
tőke majd beözönlik s az ipari vállalatokba 
befektetett tőke a magyar nemzeti vagyont fogja 
növelni. Tessék csak széttekinteni iparvállala-
taink között, hogy az azokba fektetett kül-
földi tőke mennyiben gyarapította a nemzeti 
vagyont. Itt vannak a czukorgyárak pl. amelyek 
s/4-részben külföldi tőkéből épülték anélkül, 
hogy a tőke nemzetivé változott volna, noha 
czukoriparunk már több évtizedre tekinthet 
vissza fejlődésében. 

Ezen iparfejlesztés ma egyébként annál 
kevésbbé biztathat reménynyel, mert az Egyesült-
Államok ipari versenye époly végzetessé kezd 
válni Európa iparára, mint volt mezőgazdasági 
versenye Európa mezőgazdaságára. Fontos érdek 
tehát, hogy amidőn két legfontosabb termelési ág 
a mezőgazdaság és ipar egyenlő veszedelem által 
van fenyegetve,akkor legalább az egyik megélheté-
sét biztosítsuk, amelynek erőgyűjtése alapját fogja 
képezni a jövő nemzeti ipar fejlesztési akczió-
nak. Mert ha magában a nemzetben nincs 
kellő expanzivitás, minden erőlködésünk csak 
mesterkélt lesz, tényleges eredményre azonban 
nem fog vezetni. S amint ez áll iparunkra, 
ugy még inkább áll ez kereskedelmünkre vo-
natkozólag, melynek felvirágzását a vámso-
rompó felállításától hiába reményli a memo-
randum, mert a vámközösség és önállóság a 
kereskedelemmel semmi összefüggésben sincs. 

Saját kereskedelmünket semmikép sem 
védhetjük meg, vámsorompóval, aminthogy a 
közösség mellett is függetlenül fejlődhetne a 
magyar kereskedelem, -ha meg volna nálunk 
annak alapfeltétele, kereskedelmi szellem, szak-
értelem és vállalkozási kedv, aminek ismét 
alapja a tőkebőség. Addig, amig az ország 
legalább egyik alapvető termelési ága, a mező-
gazdaság nem tőkeerős, nem is reméljük a vál-
lalkozási kedv fellendülését sem az ipari, sem 
a kereskedelmi téren, mert amig a tőke a 
mezőgazdaságban jövedelmezőleg helyezhető 
el, senkisem lesz oly balga, hogy a kisebb 
biztonságot nyújtó ipari és kereskedelmi válla-
latokba helyezze el tőkéit. 

S itt válik el ennél a kérdésnél, hogy 
melyik a helyesebb álláspont, az-e, amely 
külföldi tőke beözönlésére számítva, szakítani 
akar a jelen állapottal s képzelt előnyökért fel-
áldozza a mai helyzetet, vagy az-e amely a 

jelen helyzetből kiindulva azon javítani akar s 
a mezőgazdaságot tőkeerőssé fejleszteni czélozza 
azért,, hogy ezen az erős mezőgazdaságon épitse 
fel a közel jövőben a magyar ipart, a magyar 
kereskedelmet s illetve gazdasági önállósá-
gunkat. 

Mert téves az a hit és az a nézet, hogy 
a vámsorompó - felállítása egyúttal gazdasági 
függetlenséget is jelent. A gazdasági független-
ség egyetlen biztositéka az ország tőkeereje, 
az ország fizetőképessége. S miután a gazda-
társadalom túlnyomó többsége azon a nézeten 
van, hogy az ország tőkeerejét, vagyonosodását 
a közösség, fentartása mellett, azon feltételek 
mellett, amelyeket a szövetség határozatában 
kifejezésre juttat, inkább elérjük, mint az ön-
álló vámterület mellett, ma sem tehetünk egyebet, 
mint hogy ragaszkodunk ahhoz, a helyes állás-
ponthoz, amelynek az 1900. évi május hó 6-iki 
nagygyűlés kifejezést adott. .Nem örök időkre 
mondunk le ebben a határozatban gazdasági 
önállóságunkról, hanem azért mondunk le idő-
legesen, hogy a közösségből megerősödve ke-
rüljünk ki, megerősödve arra, hogy gazdasági 
életünket megrázkódtatás nélkül rendezhessük 
be önálló alapon. 

Ez nem annyit jelent, mint amit a memo-
randum mond — közös vámterület mindenáron 
— hanem közös vámterület az általunk diktált 
feltételek mellett, mert a mostani egyezkedések-
nél a mostani vámpolitikai irányzat mellett, mi 
vagyunk az erősebb fél, mi szabjuk meg az 
egyezkedés feltételeit, mert a meg nem egye-
zésnek következményei sokkalta súlyosabbak 
Ausztriára nézve, mint Magyarországra nézve. 
S ha ez igy van, aminthogy igy van, a legna-
gyobb könnyelmüség'és rövidlátás volna részünk-
ről ezen előnyös helyzetünket ki nem használni 
arra, hogy a közösség előnyeit végre mi is él-
vezhéssük, aminthogy élvezni fogjuk, ba a gazda-
közönség elfoglalt álláspontja mellett - követke-
zetesen kitart és küzd. 

Tekintettel tehát arra, hogy a Fejérvárme-
gyei gazdasági egyesület memoranduma semmi 
olyan ténykörülményt nem tartalmaz, amely a 
szövetségi nagygyűlés régebben elfoglalt állás-
pontja megváltoztatását vonná maga után, a 
közgazdasági szakosztály alábbi határozati ja-
vaslatát, elfogadásra ajánlom: 

Határozati javaslatok. 
Mondja ki a közgazdasági szakosztály, 

hogy : 
A Fejérvármegyei gazdasági egyesületnek 

az önálló vámterület felállítása érdekében a 
társegyesületekhez intézett átiratát sem részle-
teiben, sem következtetéseiben nem teszi ma-
gáévá, hanem felkéri az igazgató-választmány 
utján a f. évi szövetségi nagygyűlést, hogy : 

a) a vámkérdésekben 1909. évi május 
hó 6-án megtartott szövetségi nagygyűlés 
határozatait továbbra is fentartsa, 

b) kérje fel az összkormányt a vám-
. tarifa munkálatok siettetésére, nehogy a 
kereskedelmi szerződések lejártával nélkülöz-
zük az alapot, melyen a szerződéses tárgya-
lásokat megindíthatjuk, vagy szerződés nél-
küli állapot esetén a külföld behozatala ellen 
kellően védekezhessünk, 

c) újból is figyelmeztesse az összkor-
mányt annak a szükségességére, hogy minden 
eshetőségre való tekintettel tegyen oly intéz-
kedéseket, melyek az önálló, berendezkedést 
1907-ben, esetleg előbb is lehetővé teszik. 

A Fejérmegyei Gazdasági Egyesület memo-
randuma az önálló vámterület ügyében. 

Tisztelt Társegyesület! 
A közös osztrák-magyar vámterület vám-

tarifájának revíziója alkalmából a gazdasági 
egyesületek országos szövetsége a mult év 
május hó 6-án tartott nagygyűlésén állást fog-
lalt a vám ós kereskedelmi szövetség" megújí-
tása mellett azon feltételek alatt, ha sikerül 
Ausztriával oly vámtarifában és oly vámpolitikai 
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irányzat következtében megállapodni, mely a 
magyar mezőgazdasági termelésnek fokozot-
tabb védelmet biztosit — az idegen versenyt 
e terményekben a' közös vámterület piaezáról 
kizárja és a monarchia ipari és mezőgazdasági 
termelését kölcsönös és eredményes védelem-
ben részesiti. Csakis az esetre, ha e feltételek 
nem teljesülnének, tartja a vám és kereske-
delmi szövetség megujitását mellőzendőnek. 

Az ország azon gazdasági testületének 
megnyilatkozása, mely méllán hivatva van arra, 
hogy szavát az egész magyar gazdaközönség 
nevében hallassa — annyit jelent, hogy a 
magyar gazdák imponáló egyértelműséggel a 
közös vámterület mellett vélik saját gazdasági 
érdekeiket legjobban megóvhatóknak. 

Egyelőre ezen határozatban nyilvánul meg 
a magyar gazdaközönség vámpolitikai pro-
grammja — és azon küzdelemben, melylyel a 
közös és önálló vámterület bivei a Lajtán innen 
és tul a jövő közgazdasági alakulását elő-

készítik — hazánk közgazdasági tényezőit meg-
oszolva, ellentétes táborban látjuk: az önálló 
vámterület mellett a magyar ipar és kereske-
delem képviselőit — ellene az egész magyar 
gazdaközönséget. 

Azon túlnyomó jelentőségnél fogva, mely 
hazánk mezőgazdaságát, közgazdasági és nemzeti 
szempontokból tagadhatlanul megilleti — fel 
kell tételeznünk, hogy Ausztriához való köz-
gazdasági viszonyunk jövendő alakulására nagy 
befolyással lesz az, hogy a magyar gazdakö-
zönség a közös, vagy önálló vámterület mellett 
nyilatkozik-e ? 

Épen erre való tekintettel — és mert 
tédjuk, hogy a szövetségnek fentjelzett, bár 
egyhangú határozata egyáltalán nem felel meg. 
a magyar gazdaközönség általános meggyőző-
désének, gazdasági egyesületünk kötelességé-
nek ismeri, hogy Ausztriával fenálló közgazda-
sági viszonyunk és a jövőnek erre vonatkozó 
feladatai felől táplált indokolt véleményét az 
ország társegyesületeivel megismertesse és ezeket 
hason irányú megnyilatkozásra felhívja. 

Teszszük ezt menten minden politikai 
czéltól és irányzattal olyannyira, hogy akkor, 
amidőn mint gazdasági szaktestület tisztán köz-
gazdasági indokok alapján az önálló magyar 
vámterület mellett állást foglalunk, egyáltalán 
nem foglalkozunk a megvalósítás közpolitikai 
lehetőségével vagy akadályaival. 

Azon közjogi viszony, mely hazánk és 
Ausztria közt fennáll, a megvalósulás stádiumá-
ban talán enyhíteni fogja a közgazdasági 
tényezőknek tisztán szakszerű indokokból folyó 
gyakran intranzigens követelését. A politikusokra 
fog tartozni annak megítélése, hogy ez mily 
irányban és mértékben történjék, de végzetessé 
lehet gazdaságunk jövőjére, ha mi gazdák ezen 
létünket érintő kérdésben tárgyilagos ítéletün-
ket bármelyik politikai pártérdek szolgálatába 
akarnók bocsátani. 

Mi válságos mezőgazdasági helyzetünk 
lényeges és tartós javulását az Ausztriával 
közös vámterület keretében még az esetre sem 
tartjuk lehetségesnek, ha csakugyan kivehető 
volna az, amit komolyan alig hihetünk, hogy 
a jövő vám és kereskedelmi egyességben az 
idegen mezőgazdasági termények versenye a 
közös vámterület piaczárói kizáratnék. 

Meggyőződésünk, hogy a magyar mező-
gazdaság jobb jövőjét csakis attól várhatjuk, 
ha nemzeti gazdaságunk nagyjában őstermelő 
jellegének megszűntével erőteljes, életképes 
iparral és a közgazdaság többi tényezőivel 
harmonikus fejlődésében meghozza tőkében 
gyarapodásunkat és ezzel pénzügyi és közgazda-
sági önállóságunkat. 

És mert mindezt csak ugy fogjuk elér-
hetni, ha közgazdasági politikánkat semmiféle 
más érdeknek, alá nem rendelve önmagunk 
irányítjuk a helyesnek ismert czél felé — ez 
okból kívánjuk az osztrák-magyar vám és keres-
kedelmi szövetség megszűntével az önálló ma-
gyar vámterületet. 

Bármily tetszetősnek mutatkozik azon ki-
látás, hogy az idegen termékek kizárásával, 
magas agrár és ipari védvámok mellett egy-
részről a magyar gazdasági termelés, másrészről 
az osztrák ipar elégítsék ki a közös fogyasz-
tási terület szükségletét, mi 33 éves tapasztalat 
után utópiának tartjuk azon kívánságot, hogy 
a gazdasági életünket domináló Ausztria a ma-
gyar gazdasági termékek érdekében elzárja 
határait a külföld elől, mely mintegy 60 szá-
zalékát veszi fel a 2000 millió koronát tevő 
évi osztrák kivitelnek. Az Északi- és Keleti 
tengerbe vezető osztrák csatornautak megvaló-
sulás felé haladó terve legalább nem arra mu-
tat, mintha Ausztria mérvadó körei az elszi-
getelt közös fogyasztási terület megvalósítására 
komolyan gondolnának. 

De [ha mégis létesülhetne az a magas 
védvámok által körülsánczolt fogyasztási terület 
— ugy azon tapasztalatok, melyeket a jelenlegi 
bár csekély vámoknak terményeink áralakulá-
sára vonatkozó hatásáról szereztünk, meggyőz-
hetnek bennünket arról, bogy siralmas pénz-
ügyi helyzetünk mellett — a vám- és kereske-
delmi szövetség keretében még a magas véd-
vámok sem fogják gazdasági állapotaink lénye-
ges javulását eredményezni. 

Mert ha csakugyan áll az, hogy a mon-
archia megszűnt gabonakiviteli állam lenni, 
hogy buzakivitelünk nincsen, sőt abból már 
jelentékeny behozatalra szorulunk, ugy a búza-
árak mult- és folyó évi alakulása tipikusan 
igazolja azon feltevésünk helyességét, hogy a 
magas védvámok a jelen viszonyaink mellett 
ép oly kevéssé érvényesülnének, mint ahogy 
jelenleg sem jut kifejezésre a buza árában az 
alacsony 1 frt 50 kros buzavám. 

Búzatermelésünk a mult évben közepes, 
a rozsé határozottan rossz volt s igy a hiányzó 
rozsmennyiség egy jelentékeny része szintén 
búzával volt pótlandó. A behozatallal fedezendő 
hiányt 3 millió m. mázsára becsülik. 

Ez évben tehát a teoretikus érvelés sze-
rint a búzánk árának olykép kellett volna kép-
ződnie, hogy az egyenjő legyen az exportáló 
állam alapárával, hozzáadva a közös vámterü-
letre való szállítás költségeit és az 1 frt 50 kr. 
behozatali vámot, ami egyenlő mennyiségű ter-
ményt véve az összehasonlítás alapjául, sohasem 
következett be. 

Búzaáraink mindkét utolsó évben majd 
kivétel nélkül közel azon színvonalhoz mozog-
tak, melynél a kivitel lehetősége megvan, sőt 
ennélfogva vált lehetségessé, hogy 1899-ben és 
1900-ban közel 2lk millió mm. lisztet vittünk 
ki a vámkülföldre. 

És valahányszor a kivitel ily módon meg-
indult, ez az árak emelkedését eredményezte 
ugyan, de csak épen oly mértékben, hogy a 
kivitel lehetősége ismét megszűnt, és a magyar 
buza oly áron került a közös fogyasztási terület 
forgalmába, melynél a behozatali vám egyál-
talán nem érvényesült. A természetes árala-
kulást, mely ez esetben abban állana, hogy a 
behozatali vám- és fuvarköltségek. az árban 
teljesen kifejezésre jussanak, nemcsak a búzá-
nál, hanem egyéb terményeinknél is ép azon 
anyagi eszközök hiánya gátolja, melyek birto-
kába közgazdasági elmaradottságunknál fogva 
nem juthatunk és nem is fogunk jutni mind-
addig, amig nemzeti gazdálkodásunk őstermelő 
gyarmati jellege gyökeresen át nem változik: 
A magyar gazda folyton növekedő elszegénye-
sedése — a gazdasági forgó tőke elégtelensége 
— a drága hitel — a közraktári intézmény 
hiánya — mindmegannyi okai annak, hogy a 
fogyasztó és termelő — a pénz és áru közötti 
küzdelemben mindenkor a gazda a gyengébb 
fél, mely képtelen árujával a természetes ár-
képződést bevárni. •— Jó és rossz termésnél 
egyaránt az aratás utáni hónapokban piaczra 
kerül a nélkülözhető készlet legnagyobb része 
— melynek mennyisége elég arra — hogy a 
magasabb árképződés tényezőit ellensúlyozza, 
Ilyenkor az áru nagy tömege nem a fogyasztók, 
hanem az arbitrage kereskedelem kezébe megy 

át, mely. ennek alapján papirbuzával sokszoro-
sítja a valóságos árut és pótolja a termés 
hiányosságát. 

Az arbitrage-al dolgozó börzespekuláns, 
mint a papír buza eladója, leginkább van érde-
kelve abban, hogy az árak ne föl — hanem 
lefelé mozogjanak — és birtokában az effektív 
árunak, melyet tetszése szerinti időben és meny-
nyiségben dob a piaczra, rendesen és ritka 
kivétellel lefelé szabályozza az árakat. 

Ezzel szemben rendszabályozhatjuk a 
börzét, üldözhetjük a nem szolid spekulácziót 
— sem az alacsony — sem a magas védvámok 
érvényesülését addig elérni nem fogjuk, míg a 
magyar gazdát nem hozzuk abba a helyzetbe, 
hogy a gazdasági küzdelemben a fogyasztóval 
és kereskedővel szemben legalább is egyenér-
tékű tényezővé lehessen. Ebben különbözik 
lényegesen a mi helyzetünk a vámokkal védett, 
de egyúttal tőkeerős német és franczia gazdák 
helyzetétől, s ez okból nem válhat be minálunk 
az, a mi ott kétségtelenül üdvösnek bizonyult. 

Teljesen felesleges, mert hasztalan volna 
a védvám állótokra és állati termékekre, me-
lyekből a közös vámterületnek feleslege és 
állandó kiviteli többlete vám — és ugyanez áll 
a gabonanemüek közül az árpára is. 

Ezen terményekből, melyeknél a védvám 
minden áremelő jelentőségét nélkülözné, Ma-
gyarország évi kivitele az 1899. és 1900. évek-
ben mintegy 320 millió kor. értéket tett — mig 
a többi gabonanemüek — hüvelyesek és őrle-
ményekből Magyarország évenkint mintegy 350 
millió korona értéket visz ki. 

Csakis ez utóbbiaknál és csak olyan silány 
termésnek idején, a minők haladó gazdasági 
kulturánk mellett mindritkábban fordulnák elő 
— mutatkoznék gyorsan muló hatása a véd-
vámoknak, melyet a fentebb vázolt viszonya-
inknál fogva szintén illuzóriussá tenne azon 
tény, hogy addig, amig a készletek fogyásával 
a magas ár kiképződik — a termény már nem 
a gazda, hanem a kereskedelem kezében leend, 

Minden körülmények között aránylag na-
gyon csekély — és azon rengeteg összegekhez 
képest, melyekkel a vám- és kereskedelmi szer-
ződésből folyólag Ausztria iparának állandóan 
adózunk — majdnem eltűnő volna azon ered-
mény, melylyel az agrár vámok közgazdasági 
helyzetünket javíthatnák. 

Oly országban, melynek sem fejlődött 
ipara, sem magas színvonalon álló kereskedelme 
nincsen, prosperáló mezőgazdaság sem lehet és 
nagyon szűkkeblűnek tartjuk az olyan felfogást, 
mely a mezőgazdaságot kecsegtető nagyon is 
illuziórius előnyök keevéért hajlandó feláldozni 
az ipar és kereskedelem létérdekét. 

Egy futó pillantás Magyarország forgal-
mának szomorú statisztikájába meggyőz ben-
nünket arról, hogy nem a védvámok hiányában, 
hanem abban kell gazdasági bajaink kutforrását 
keresnünk, hogy egész nemzeti közgazdaságunk 
a vám- és kereskedelmi szövetséggel helytelen 
alapon szervezkedett és e szervezett 33 évi 
működésében kimerülve, előbb-utóbb teljesen 
felmondja a szolgálatot. 

Népünk elszegényedik — fogyasztási ké-
pessége inkább csökken mintsem emelkedik — 
tőkénk nem gyarapszik s mig nemzeti kulturánk 
révén, alig egy félszázados rohamos fejlődés 
után, méltóan illeszkedtünk be a müveit nyugat 
népei közé, addig közgazdaságunk, a közös vám-
területi viszony kényszerhatása alatt változat-
lanul fentartotta azt a túlnyomóan őstermelő 
keleti jellegét, melynek eredménye az Ausztriá-
tól való mindinkább növekedő közgazdasági 
függésünk. 

Magyarországnak összes kivitele az 1899. 
végéig terjedő utolsó 5 évben átlag évi 1097 
millió kor. értéket, összes behozatala 1137 
millió kor. értéket tett. 

1899-ben a kivitt érték 7IV2 százaléka 
Ausztriába ment és összes behozatalunk 78°/o-a 
Ausztriából jött hozzánk. 

Ezen 5 évben évenkint átlag 70 millió, 
koronával, 1899-ben 81 millió koronával többet 
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fizettünk Ausztriának ipari terményeiért, mint 
amennyit az óda kivitt áruinkért kaptnnk. 

Összkivitelünk, melynek 28 százaléka a 
vámkülföldre megy, közel 900 millió kor. értékű 
termény és 200 millió kor. értékű gyártmány ; 
összes behozatalunk, melyhez a külföld 22°/o-al, 
Ausztria 78%-al járul, mintegy 220. millió kor. 
értékű termény és 920 millió korona értékű 
gyártmány. 

Ausztriával való áruforgalmunk az utolsó 
5 évben összegezve 350 millió kor., külföldi össz-
forgalmúnk pedig 200 millió korona deficzitet 
mutat. E számokhoz nem kell magyarázat — 
magukban hordják a közös vámterületi gazdál-
kodásunk lesújtó kritikáját — de egyúttal reá 
mutatnak arra is, hogy hol kell közgazdasági 
összes bajaink gyökerét keresnünk. 

Magában az a tény, hogy egy ország 
külkereskedelmi forgalma állandó deficzittel 
záródik, még nem elégséges ugyan arra, hogy 
abból ezen ország biztos elszegényedésére 
lehessen következtetni. 

Az országban felhalmozott és a külföldön 
elhelyezett tőkék jövedelme — általánös gazda-
sági fellendülés idején magában az országban 
uj tőkék létesülése — szóval a fejlődött pénz-
gazdálkodás számos, tényezője ellensúlyozhatják-
azt a hiányt, mely a nemzeti közgazdaságban 
az áruforgalmi deficzit által előáll. 

De egészen más tekintet alá esik az 
állandóan passzív külkereskedelmi mérleg mi-
nálunk, hol a túlnyomóan nyerstermelésen 
alapuló közgazdasági rendszerünkben hiányoz-
nak mindazon tényezők, melyek ezen komolyan 
aggasztó jelenséget ellensúlyozhatnák vagyakár 
csak enyhíthetnék. 

Ellenkezőleg, pénzgazdálkodásunk mérlege 
még szomorúbb képet nyújt, mint az áruforga-
lomé. Külföldön elhelyezett tőkéink nem igen 
vannak — uj tőkét a mezőgazdaság alig képes 

• gyűjteni — csekély iparúnk és az általános 
marazmusban leledző kereskedelmünk nem gya-
rapítják nemzeti vagyonunkat. Ellenben ijesztő 
módon szaporodik a magyar föld jelzálogterhe 
és ugyanily mértékben növekszik az a rengeteg 
összeg, melyet az idegen kézben levő jelzálogos 
és államadóssági papírjaink kamatja fejében 
évenkint. a külföldnek fizetünk. Mintegy 2000 
millió korona évi értéket termel a magyar 
mezőgazdaság. A termelési költségek levonása 
után, mint tiszta hozam tán 1000 millió kor. 
marad. Gyártmánykivitelünk levonása után még 
720 millió koronát tesz azon összeg, melyet a 
külföldnek csak iparczikkek fejében évenkint 

• fizetünk. Számítsuk ehez még azon összegeket, 
' melyekkel a külföldnek nálunk elhelyezett tőkéi 

fejében adózunk, ugy. nagyjában látjuk okát és 
megcsinálhatjuk hozzávetőleges mérlegét köz-
gazdasági elszegényedésünknek. 

Mig Európa nyugati államaiban hosszabb 
. pangás után az ipar és kereskedelem nagymérvű 

fellendülése ismét a közvagyonosodás általános 
emelkedését eredményezi, addig nálunk köz-
gazdaságunk gerincze, a földmives osztály meg-
roskad a nehéz viszonyok súlya alatt. Egykor 
virágzó kisiparunk nem bírva az osztrák gyár-
ipar versenyét, teljesen megsemmisül — a 
kereskedelem pang és népességünket kény-
szereszközökkel kell a kivándorlástól vissza-

' tartanunk. 
A vám és kereskedelmi szövetség 33 éves 

fennállása óta állandóan a földünkben felhalmo-
zott azon tőkeerőt fogyasztottuk, melyet Ma-
gyarországnak az európai forgalomban történt 
bevonás — az azóta kiépült 16000 kilométeres 
vasúti hálózat — közutaink és vizeink szabá-
lyozása felszabadítottak. 

Feltörtünk közel 4 millió hektár legelőt 
és rétet — letaroltuk és kiaknáztuk erdőinket — 
kimerítettük földünk őserejét, és emellett csinál-
tuk az adósságot oly mértékben, hogy a föld, 
melyet a magyar gazda müvei már csak a fele-
részben s a j á t j a — a másik felében pedig azon 
jelzálog-papirok birtokosáé, a ki többnyire a 
külföldön élvezi és költi a magyar munka 
gyümölcseit. 

Ez a gyarmatok ismert képe és sorsa! 
Ha iparunk volna — ha azon 920 millió 

koronából, melyet iparczikkekért nagyobbára 
Ausztriának fizetünk, csak évenkint 300 millió 
korona maradna munkabér a vállalkozói nyere-
ség fejében az országban — mennyire megvál-
toztatná a kereskedelmi mérlegünket, mennyire 
emelné a közjólétet, a fogyasztási képességet, 
a föld értékét és a mezőgazdaság prospe-
ritását ! 

Addig, amig a vám és kereskedelmi szö-
vetség létindoka az, hogy mi a közös vámterü-
let részére nyersterményeket produkáljunk, 
Ausztria pedig minket ipari termékekkel lásson 
el, amig a régi tőkeerős osztrák gyáripar ver-
senyével szemben csakis állami kedvezmények-
kel tudunk nagy nehezen egy-egy ipartelepet 
létesíteni, szóval amig külön vámterületünk és 
a magyar iparnak külön vámvédelme nem lesz, 
addig lényegében nem leszünk más-, mint 
Ausztria gyarmata. Termelni fogjuk azon nyers 
terményeket, melyek nagy tömege aránylag 
csekély értéket képvisel, és amelyek árát a 
mivelésbe vett folyton gyarapodó tengerentúli 
területek versenye egyre csökkenti és kifizetjük 
sovány keresményünket, sőt még annál is töb-
bet egy idegen államnak olyan árukért, melyek 
csak a munkabérek mindinkább növekedő 
irányzata folytán is állandóan drágulni fognak. 

Ha rossz termésünk lesz, alapjában meg-
rendül egész közgazdaságunk. 

Ami-ilyenkor a termények magasabb árá-
val a gazdának megtérül, azt a fizető képességé-
ben meggyengült saját fogyasztóinktól veszi el. 

Jó terméseinknek hasznát pedig leginkább 
Ausztria fogja látni, mely ilyenkor bármily 
védvám mellett is egyrészt olcsón jut termé-
nyeinkhez, másrészben pedig az akkor emel-
kedő fogyasztási képességünk folytán iparczik-
keinek nagyobb kelendőségében élvezi a magyar 
termés gyümölcseit. 

Épen a fent elmondottaknál fogva mi 
teljesen helytelennek és veszedelmesnek találjuk 
azt a felfogást, melyre a gazdasági egyletek 
szövetkezete hivatkozott álláspontját felépiti — 
hogy „nem lehet és nem szabad a monarchia 
ipari és gazdasági érdekei között ellentétet fel-
állítani még akkor sem, hogyha az az ipar osz-
trák, hogyha az a mezőgazdaság magyar". 
Hiszen állhat ez oly értelemben, mint a hogy 
az anyaországnak és a gyarmatnak egyező 
érdeke az, hogy a gyarmat végkép ki ne me-
rüljön, és igaz volna akkor is, ha Magyarország 
és Ausztria egymással ne csak vámterületi — 
hanem teljes közgazdasági és állami közösség-
ben élnének, melyben a közgazdaság egyik 
tényezőjének meggyengülését ellensúlyozza a 
másiknak prosperitása — mint ahogy ennek 
példáját Német- és Francziaországban látjuk. 

De mindaz, amit az eddig mondottakkal 
igazolni kívántunk, bizonyítja egyúttal azt is, 
hogy Magyarország mezőgazdasági boldogulá-
sának első és alapfeltétele a saját magyar 
iparunk megteremtése, melynek a közös vám-
területből folyó egyetlen, de legyőzhetetlen aka-
dálya az osztrák ipar versenye. Ebben dombo-
rodik ki az áthidalhatlan ellentét a magyar 
mezőgazdaság és az osztrák ipar érdekei közt, 
és ez teszi nekünk lehetetlenné, hogy e nehéz 
és bonyolult kérdésnek azt a simább — lát-
szólag kevesebb koczkázattal járó — de a jövő 
érdekeit teljesen mellőző megoldást elfogadjuk, 
melyet a szövetség határozata involvál. 

Legkevésbbé tartunk attól, hogy önálló 
vámterület mellett a magyar nagyipar fejlődését 
akár tőkeszegénységünk — akár a munkáskéz 
hiánya fogja akadályozni. 

A kedvező elhelyezkedés feltételeit gyorsan 
felismerő külföldi tőke fogja gyárainkat felépí-
teni, és azok a milliók, melyek ilyképen az 
országba jutnak, a magyar nemzeti vagyont 
fogják növelni. 

Pénzpiaczunk, melyet jelenleg a drága 
osztrák tőke dominál, a valutaszabályozás vég-
leges keresztülvitelével megnyílhatna a külföldi 
olcsó tőke előtt, melynek irántunk való bizal-

_ _ J M K szám é v f o l y a m . 

mát közgazdasági önállósításunk inkább növelné, 
mintsem csökkentené. 

A munkáshiányról pedig addig ne beszél-
jünk, amig egy földmivelő munkás évi keresete 
250—300 koronát tesz, és népünk keresmé-
nyéből még csak a mindennapi meleg levesre 
sem. telik. 

Hogy lendületes gyáripar, mely a jelenlegi 
200 ezer gyári munkás helyett 2 millió mun-
kásnak adhatná meg a tisztességes megélhetés 
eszközeit, nemcsak a kivándorlást szüntetné 
meg, hanem népességünk természetes szapo-
rodását is lényegesen befolyásolná, azt bizo-
nyítani felesleges. 

Éppen nem áltatjuk magunkat azzal, hogy 
önálló vámterületre való átmenetel — egy hosz-
szu történelmi fejlődésen alapuló viszony meg-
bolygatása — minden nehézség és áldozat nél-
kül fogna megtörténhetni — sőt megenged-
jük azt is, hogy közgazdaságunk összes ténye-
zői közül az átmenet nehézségeit leginkább 
mezőgazdaságunk fogja megérezni. , Ez teszi 
egyúttal kötelességünkké, hogy akkor, a midőn 
az önálló vámterület létesítése mellett nyilat-
kozunk, tárgyilagosan mérlegeljük ez áldozatok 
nagyságát és elfogultság nélkül állapítsuk meg 
a felmerülhető nehézségeket. 

A tisztán politikai motívumoktól eltekintve, 
a közös vámterület híveinek kétségtelenül leg-
nyomósabb érve az, hogy saját vámsorompóink 
felállításával válságba fog jutni mezőgazdasá-
gunk, mely a feltételezett osztrák-magyar vám-
háboru folytán elvesztené pótolhatlan osztrák 
fogyasztási piaczát. 

De miért kelljen szükségképen ezen vám-
háborunak bekövetkezni ? Minő ok forogna fenn 
arra, hogy Ausztria a mi mézőgazdasági termé-
nyeinket kedvezőtlenebb elbánásban részesítse, 
mint bármely más külföldi állam terményeit? 
Nincsenek-e kereskedelmi szerződéseink azon 
külállamokkal is, melyek saját mezőgazdaságu-
kat és iparuk egyes ágait magas védvámokkal 
körülsánczolják ? 

Mi azon határozott meggyőződést valljuk, 
hogy az önálló vámterület mellett iparának meg-
teremtésén és közgazdaságának önállósításán 
munkálkodó Magyarország és a vele szoros poli-
tikai és geográfiai viszonyokból kifolyólag is 
fenn kell maradnia egy oly mérvű érdekközös-
ségnek, mely a mindkét felet egyaránt károsító 
vámháboru lehetőségét egyszer mindenkorra 
kizárja. 

A magyar ipart egy csapással megterem-
teni nem lehet. Vannak Ausztriában virágzó 
iparágak, melyek létfeltételei nálunk még hiá-
nyoznak és bizonyára évtizedek fognak elmúlni, 
mig iparfejlesztési munkánk annyira halad, hogy 
a végczél veszélyeztetése nélkül mezőgazdasá-
gunk biztosítandó előnyök fejében ne nyújthat-
nánk Ausztria egyes iparágainak a külfölddel 
szemben annyi kedvezményt, mely a Magyar-
országgal való kereskedelmi szerződés létesíté-
sét reá nézve hasznossá és kívánatossá ne 
tenné. 

Áll ez annyival inkább, mert első sorban 
az osztrák fogyasztó érdekeit károsító termé-
szetellenes és ennélfogva hosszú időre fenn 
nem tartható vámpolitika volna az, mely a 
czéltalan retorzio kedvéért a szomszédos és 
legközelebbi termelőt leszorítaná az osztrák 
piacz versenyéről. 

De ha reményünk ellenére ez az eset mégis 
beállana, azzal a magyar mezőgazdaság jövőjét 
még koránt sem látjuk annyira veszélyezettnek, 
hogy az átmenet kétségtelen nehézségeitől vissza-
riadva, az elérendő eredményhez mérten épen nem 
elviselhetlen áldozat kedvéért örök időkre lemond-
junk közgazdasági önállóságunk megvalósításáról, 
mely amint kimutattuk, a magyar mezőgazda-' 
ság jövőjének is egyetlen biztositéka. Mi jelen-
leg jó termés mellett kiviszünk: 

10 millió métermázsa búzát és lisztet 
2 „ „ rozsot 
4 „ „ árpát 
2 „ „ zabot és 
3 „ „ -ig emelkedő meny-
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nyiségü tengerit. Kiviszünk továbbá mintegy 
260 millió, korona értékű állatot és állati ter-
mékeket. Árpán kivül, melynek nagyobb része 
közvetlenül és Ausztria közvetítésével Német-
országba megy, csak állatokból és állati termé-
kekből viszünk ki még jelentékeny értéket a 
vámkülföldre. 

A többi felsorolt terményeink kivitelre 
jutó feleslegét jelenleg legnagyobb részben 
Ausztria veszi fel — hogy minő árak mellett — 
arra már rámutat tunk ,a fentiekben, amidőn 
okait kutattuk azon visszás jelenségnek, hogy 
gazdasági terményeink alacsony árában sem a 
behozatali vám, sem geográfiái fekvésünk előnye 
nem jutnak kifejezésre. 

De éppen azért, mert terményeink árai 
állandóan közel vannak azon színvonalhoz, 
mélyén a külföldre való kivitel lehetséges — 
nem vehetjük komolyan azok jóslatát, kik 
gazdasági terményáraink katasztrofális össze-
roskadását jövendölik azon esetre, ha Ausztria 
fogyasztási piáczait elvesztenők. 

Egyáltalán nem áll az állattenyésztésünk-
nek kivitelre jutó termékeiről, melyekkel az 
osztrák fogyasztás egypnesen reánk van utalva, 
és á melyeknek Németország felé folyton növe-
kedő kivitele ázon reménynyel kecsegtet, hogy 
ezen ágában a magyar mezőgazdaság inkább 
emelkedni mint sülyedni fog. 

Árpakivitelünk, mely összes gabonakivi-
telünkben a buza után legnagyobb jeléntőség-
gel bir, az osztrák piacz elvesztésével szintén 
nem" fogna sem a mennyiség — sem az ár 
tekintetében kárt szenvedni, mert a német fo-
gyasztás ugy ahogy eddig, a jövőbén is fel 
fogja venni feleslegeinket, és az lesz egyedül 
mérvadó az árpaár alakulására. 

Átlagosan 35 millió mm. tevő tengeri 
termésünkből 32 millió mm..-t magunk használunk 
fel nagyobbára gazdasági czélokra. E czikkünk 
lényeges árhanyatlásától tartanunk azért nem 
kell, mert az esetleges árcsökkenés folytán a 
belfogyasztás oly mértékben emelkedik, hogy 
nevezetes kivihető fölöslegünk ilyenkor alig lesz. 

i A többi gabonanemüekből együttesen 
mintegy-14 millió ram.' kerül évente kivitelre. 
Ha ezek lehetséges árcsökkenését, a jelenlegi 
alacsony, terményárakhoz képest 100 kg.-ként 
1 kor.-ra teszszük, ugy közgazdasági mérlegünk 
évenkint 14- millió K.-val rosszabbodnék. 

Ugyanezen czikkekből a magyarországi 
forgalomban 20—25 millió mm. kerül évenkint 
eladásra és veszítene forgalmi értékében a fel-
tételezett mmázsánkénti 1 K.-val 20—25 millió 
koronát — ugy hogy a feltételezett osztrák 
magyar v'ámháboru esetén az önálló vámterü-
let megmérhetlen horderejű előnyeinek értékét 
terményeinek árveszteségében a magyar gazda 
évi 40 millió kor.-val fizetné, addig — amig 
gazdasági termelésünk a változott viszonyok-
hoz simulva, ezen veszteséget is teljesen ki-
küszöbölné. 

A kalászosok és tengeri termelése elve-
tett szántóföldjeinknek még mindig 84%-át 
foglalja le — mig ipari ós takarmánynövények 
termelésére e területnek csak 16°/o-a jut . 

A kenyérmagvak alacsony ára, a buza és 
rozs vetemény állati és gomba betegségeinek 
folytonos szaporodása valamint szántóföldjeink-
nek mind jobban mutatkozó trágyaszükséglete 
mellett csak kívánatos volna, hogy gazdálko-
dási rendszerünk a kenyérmagvak egyoldalú 
termeléséről áttérjen az ipari és takarmánynö-
vények fokozott mivelésére — és ezzel az 
állattenyésztés emelésére, melynek terményei 
a tengerentúli verseny hatásának még nagyon 
sokáig nem lesznek oly mérvben alávetve, mint 
a kenyérmagvak. 

Mindezek mellett számításba veszszük 
még azt is, hogy általános közgazdasági h e l y 
zetünk és állami pénzügyeink javulásával, ter-
jedelmes államvasuti hálózatunk helyes és czél-
tudatos ' tarifapolitikájával hathatósabban fogja 

szolgálhatni a mezőgazdaság érdekét mint 
jelenleg és részben ellensúlyozhatja a kivitelünk 
elé torlódó nehézségeket. 

És bár nem rohamosan, de annál bizto-
sabban fogja emelni terményeink belföldi 
piaczát munkás népünknek jelenleg minimális, 
de az önálló vámterület hatása alatt nagyban 
fokozódó fogyasztási képessége is. 

H a Magyarország gyáripara a jelenlegi 
200 ezer munkás helyett 1 millió munkásának 
fogja megadni a módot, hogy naponta hussál 
táplálkozzék, ha mezei munkásnépünk a javuló 
kereseti viszonyok méllett lisztből és húsból 
annyit fog fogyasztani, mint fogyaszt a nyugat-
európai munkás, ha a gyártmányokért évenkint 
kimenő 920 millió koronából csak 300 mülió 
fog itthon maradni és növeli közönségünk vá-
sárlási képességét — ugy a jelenlegi Ausztriá-
ban menő 12 millió mm. kenyérterményből 
oly csekély mennyiség fog kivitelre fenmaradni, 
hogy a annak a magyar liszt tagadhatat lan 
fölényének visszahóditása mellett, bizonyára 
fogunk piaezot találni. 

Végre ne feledjük azt sem, hogy a közös 
vámterületi viszonyból folyólag Magyarország 
jelenleg nemcsak saját hanem az aldunai álla-
mok terményfölöslegének elhelyezéséről is 
kénytelen gondoskodni, hogy jelenleg a balkán 
búzának, a román tengerinek, a szerb szarvas-
marhának és sertésnek, az olasz bornak nem-
csak mennyiségileg, hanem még inkább silány 
minősége által káros versenyével kénytelen 
mezőgazdaságunk a magyar fogyasztási piaezon 
megküzdeni. 

A balkán buza megrontja lisztünk jó hír-
nevét., a szerb szarvasmarha elözönli a budapesti 
vásárt ős arra készteti a magyar termelőket, 
hogy az ellene irányuló legkülönfélébb vexacziok 
daczára hízó állatait a bécsi vásárra vigye. A 
Németországba irányuló és még nem is régen 
majd 400 ezer darabig emelkedett sertéskivi-
telünk teljesen megszűnt, de azért a területün-
ket állandóan fertőző szerb és román sertés 
behozatalát alig birjuk rövid időre meg-
akasztani. 

Az olasz bor behozatala lehetetlenné 
teszi szőlőinknek szépen indult felújítását, 
melyből nemcsak a nemzeti vagyont ért ki-
mérhetlen veszteség pótlását, hanem a kenyerét 
vesztett szőlőmunkások százezreinek megélhe-
tését vártuk. 

És a midőn ekként végignéztünk mező-
gazdasági bajainknak ép oly hosszú mint két-
ségbeejtő sorozatán, ismételve azt kérdezzük 
önmagunktól, vájjon nincs-e mégis igaza azok-
nak, kik a magyar mezőgazdaság boldogulásá-
nak előfeltételét a közös vámterület fentartá-
sában l á t j ák? Újra, de hiába keressük a biztató 
jeleket és érveket a szövetség ismert határo-
zatának ter jedelmes és nagyérdekü indokolásá-
ban, mely a mezőgazdasági érdekeink szem-
pontjából szerinte nélkülözhetetlen vámterületi 
közösségről ilyképen szól: „Az Ausztria és 
Magyarország közt fennálló gazdasági kapcso-
lat a közösség • megszüntetését lehetetlenné 
teszi." 

Lehetetlen a különválás gondolatával meg-
barátkoznunk. 

Nekünk minden alkalmat meg kell ragad-
nunk, hogy a közös vámterület fentar tása mel-
lett érveljünk. 

Hiszszük, hogy a ragaszkodás e túláradó 
megnyilatkozása aligha tévesztendi el hatását 
osztrák szomszédainkra épugy, mint a közös 
vámterület magyarországi hiveire, de az sajnos 
sehogyan sincs összhangban azon negatív ered-
ménynyel, melyet a szövetség ez indokolás 
tanúsága szerint az u j vám és kereskedelmi 
szerződéstől vár. 

Az idegen mezőgazdasági termények ki-
szorítását a közös fogyasztási területről csak 
kétkedve reméli és attól tart , hogy ugy járunk 
ezzel is, mint jár tunk a quótával. 

Nagy kérdés — mondja — vájjon a szerb 
állatok behozatala eltiltatni fog-e? 

A fonó és szövő ipar nyersterményei vé-
delméneklehetősége iránt „bizonyos kétség" fogja 
el, sőt az osztrák ellentétes érdekeltség mellett 
még a régi olasz borvám visszaállítását sem tar t ja 
bizonyosan keresztülvihetőnek. 

Ha csak ennyit remélhetünk a z o n u j vám-
politikai irányzattól, melyért cserébe adjuk 
nemzetünk közgazdasági függetlenségét és mind-
azt, ami ezzel együtt jár , ugy valóban nem 
birjuk megérteni azt a nagy vonzerőt, melyet 
a vám és kereskedelmi közösség gazdáink egy 
részére még manapság is gyakorol! Mert azzal 
legyünk tisztában, hogy a szövetség határozata , 
melynek helyes értelmét az indokolás a d j a 
meg akkor, amidőn jogos követeléseink telje-
sülésén kételkedve a közösség megszüntetését 
mégis lehetetlennek mondja , csak annyit jelent, 
hogy közös vámterület minden á r o n ! 

Ilyen kijelentések után a vámszövetség 
megszüntetésével való fenyegetőzés nagyon ár-
tatlanul hangzik és komoly ha tás ra sem a 
Laj tán innen sem tul nem számithat. Mi tisz-
teljük azon gazdatársaink véleményét is, kik a 
magyar mezőgazdaságot gyengének tart ják arra, 
hogy a közgazdasági különválás következmé-
nyeit e lb í r ja ; értékük szerint méltatjuk azon 
érveket, melyeket az osztrák fogyasztási piacz 
nélkülözhetlensége mellett felhoznak, nem ta-
gadjuk jelentőségét azon vámpolitikai refor-
moknak sem, melyek teljes vagy részleges 
kivívását az osztrák-magyar kiegyezés czéljául 
kitűzik, de ugy vagyunk meggyőződve, hogy 
Magyarországnak ennyire leszállított igényei is 
a siker iránti sokkal több kilátással volnának 
az önálló vámterület sánczaiból a túlnyomó 
osztrák befolyás ellen megvédhetők! 

Ha visszanyerjük közgazdasági ügyeinkben 
önrendelkezésünket, ha felállítottuk vámsorom-
póinkat, ugy az Ausztriával kötendő kereske-
delmi szerződésben a mezőgazdaságunknak biz-
tosítható előnyökért szabad alku u t ján annyit 
fogunk adni, amennyit nekünk érnek. Azon 
kereskedelmi szerződésekben pedig, melyeket 
külállamokkal létesítünk, az ellentétes osztrák 
ipari érdekek nyomásától menten a magyar 
mezőgazdaság érdekeit bizonyára több ered-
ménnyel fogjuk szolgálhatni mint eddig. 

Gazdatársak! 
A magyar törvényhozás az önálló vám-

terület jogállapota mellett a tényleges vám és 
kereskedelmi közösségünket Ausztriával az 1907. 
év végéig tartotta ugyan fenn, de nincs kizárva, 
hogy az osztrák politikai viszonyok változásá-
val, az u j kiegyezés s ezzel az önálló vagy 
közös vámterület kérdése a fenti határidőnél 
korábban is napirendre kerül. 

Sajnálattal tapasztal juk gazdaközönségünk 
elfásult közönyét a létalapját érintő e kérdé-
sekkel szemben, melyet annál aggasztóbbnak 
tartunk, mert utóvégre mégis csak az eszmék 
küzdelméből kialakuló közvélemény fogja köz-
gazdasági politikánk jövő irányát meghatá-
rozni . 

Első sorban gazdasági egyesületeink fel-
adatának tekintjük, hogy e kérdések fölött tár-
gyilagos eszmecserét a gazdaközönség körében 
megindítsák és ál landóan ébrentartsák. 

Ezen czélt kívánjuk elérni jelen átiratunk-
kal, melyhez a tisztelt Társegyesülethez inté-
zett azon kérelmünket fűzzük, hogy fejtegeté-
seinket figyelemre méltatni, a saját ál láspontját 
pedig velünk lehetőleg indokoltan közölni szí-
veskedjék. 

Hazafias üdvözlettel, 
a Fejérmegyei Gazd. Egyes, nevében: 

Báró Manndorff Géza, 
Koller Pál, 

alelnökök. 
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T a v a s z i v e t é s r e a j á n l u n k 
a meddig a készlet tar t első minőségű 

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

Kívánatra bérmentve küldünk mintát árajánlat tal . 5126 

Diószegi czukorgyár. 

inymlii<>«(ba. A lerblTftl«bb 4a bor- «a eaemerefajokfcsn f»J-
r tintáa, teljes J6uUla»»al. 

E l ő k e r i t é s . 

Élelmi szerek értékesí-
tését eszközük az elő-
irt ®/o mellett. 

Felvilágosítást és cso-
magolási utasitást in-
gyen nynjt tagok és 

nem tagoknak. 

Magy. kir. államvasutak 180582/901. számhoz. 
Hirdetmény. 

(Nyugotnémet osztrák-magyar vasúti kötelék. Magyarországgal való forgalom. Pótlék 
kiadása). 

Folyó évi november hó 1-ével a fenti kölelékben f. évi október hó 1-je óta 
érvényben lévő II. rész, 3 füzethez az I. pótlék lép életbe. 

Ezen pótlék a következőket tartalmazza: 
Kétegyház és Palota-Újpest állomások felvételét az osztályáru díjszabásba. 
Uj 16 sz. kivételes díjszabást (gabona stb. Magyarországból) a díjszabásban 

foglalt hasonnemü kivételes díjszabás helyébe. 
Uj és mérsékelt díjtételeket a 7. és 13. sz. (korpa stb.) 15. sz. (agyag stb.), 

16. sz. {pipaföld stb.), 25. sz. (nád stb.), 36. sz. (gyümölcs, aszalt stb.), 38a. sz. 
(ásványvíz 5000 kg. feladásánál) 42. sz. (vad, leölt stb.), 43. sz. (ágytoll stb.). 
kivételes díjszabásokhoz, továbbá egy uj 49. sz. (tojás stb.) kivételes díjszabást. 

Amennyiben ezen pótlék által dijdrágulások, vagy forgalmi korlátozások 
idéztetnek elő, az eddigi díjtételek még f. évi deczember végéig érvényesek. 

A szóban forgó fótlék a részes vasutaknál 40 fillérért (35 pfennig) kapható. 
Budapest, 1901. évi november hó 15. 

A magyar kir. államvasutak Igazgatósága 

Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

H A T Ó S Á G I K Ö Z V E T Í T Ő 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T I V Á S Á R C S A R N O K Á B A N . 

Sürgőnyczim: Aurora—Budapest. 

Hnsnemüket, füstölt 
hust, vadakat, szárnya-
sokat— élő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar-boszniai vasúti kötelek. 

Díjszabási pótlék kiadása. 
Az osztrák-magyar-boszniai vasúti kötelék 1900. 

évi február 1. óta érvényenyes II. rész, 3. dijszabási 
füzethez 1902. január 1-én a II. pótlék lép életbe mely, 
által uj díjtételek vétetnek fel a díjszabásba. 

A dijszabási pótlék pótlék a részes vasutak és 
állomások utján példányonkint 20 fillérérét megszerez-
hető lesz. 

Budapest, 1901. deczember hóban. 
A m. kir. államvasutak Igazgatósága, 

a köteléki vasutak nevében is. 
(Utánnyomás nem dijaztatik is.) 

* Legjobb czukor-
répamagvafc 

isi világkiállításon aranyérem- i 
mel kitüntetni. S 

r Wohanka és Tá r sa 1 

Budapest, T, Vtol-Mrd 76. 
Saját tenyésztésű k U n l e p s á g e f 

W o h a n k a S f f 
m r A legnagyobb ter-
ményeredmény magas 
czukortartalommal.Tpa 

ajánlok gyorsnövésü 
e g y és kétéves te-
nyészpontyot é s sül-
lőikrát. Czim: 5005 

BELA 
Budapest; , 

IV., Molnár-n. 17. 

Angol telivér i 

ajánlunk (00 kifog ram-
monkint zsák nélkül, a 
boldogass; onyi vasútállo-

máshoz szállítva. 
Ilmitzi gazdaságunkban 

termett eredeti 
Ilmitzi-árpát K. IS. 
Importált Kvassitzi-árpa 

után termelt 
Hasna-Pedigree^ 

árpát K. is. 
Arankamentes, kitűnő 

minosegú 
Vörös h e r é t 

140 K.-ért 
Boidogasszonyi fiérlőség, 
Boldogasszony, Moson-

Valódi 
H a n o a * * 
v e t ő á r p á t . 

OetDBomíe űes Fr. KníiceK: 
C z i l e o h o w i t z , Hanna Manren. 

Megvételre 

Oömörmegyei sajtgyár 
Gortva-Kisfalud, u. p. Vár-
gede, ajánlja saját gyárt-

GazdáM fontos! 

Budapest, VII., 
Csömöri-út 15., II. 8. 

Munkái i 

1 korona 60 
Megrendelhetők 
a szerzőnél, leg-
egyszerűbben a 
pénz előleges be-
küldése mellett. 

kilója 6 5 krajezár. 

darabja 12 kr. és 
krajezár 
• szállítással. 

M e g j e l e n t ! 
Á r a : 2 k o r o n a . 

Magy. kir. államvasutak. 
272133/801. 

Hirdetmény. 
A Prediából Kolozsvárra 

•éjjel 10 óra 46 perczkor 
érkező 501. sz. gyorsvonat 
folyó évi november hó 
10-étől kezdve utasok fel-
es leszállása végett Apa-
hida állomáson éjjel 10 óra 
30 perczkor feltételesen 
meg fog állani. 

Budapest, 1901. novem-
ber 7-én. 
A magy. kir. államvasutak 

igazgatósága. 

P É T E R F Y T A M Á S . 

P é t e r f y Tamás , 

Kásorfonóknak 

Venni szándékozók forduljanak 
nevezett uradalom Főintéző-
»égéhez, Selyp, Ntfgrádmegye. 

Ökör szekér 
0 darab használt, dejókarb-n 
Svő, felszereléssel együtt, 
aegvételre kerestetik. Aján-

Eladó takarmány. 
Mtakőlczt«ye' egy "órányira; 
mintegy 1000 m.-máisa j(S mi-
nőségű lóheretakarmány, mely 

6125 
25 év óta ajánlom és kül-
döm szét többszörösen 
kitüntetett (Páris 1900. 

Grand Prix.) 

Rd.Hni 

^ Eladó^ 
ciim'a'kfadűhivatalbs 

Herozeghalom vasútállomástól, 
Kosár Ferencz és Társánál, 
máMánkéí^í^r^flíiéSéte', 
ott helyben eladó. 6089 

VODICKA, f ö l d b i r t o k o s , 
Smríitz Hanna (Morvaország) 

Minta ingyen bérmentve. 

Bővebb felvilágosítást nyújt 
csakis komoly reflectánsoknak 
„Közigazgatási és törvényke-
zési okmánybeszerzési vállalat" 
Budapest VIII. ker., József-

Egy használt, de jő karban levő 
szalmaemelőt 

(szalmakazalozól) 8-as cséplő-
géphez megvételre keresek. 
Czim : Blau Sándor, Mezőlak. 

Megvételre 
kerestetik vettinag, veres 
here 3-60 kgr., tavaszi bíikköny 
60-00 kgr., trttaczim SS 00 kgr. 
Osirázóképeídég "— 

Malomeladás, 
malomvétel, 

malombérlet, 
gépek vétele 

és eladása. 

leoczflszerlllto eszKözömetö a 

MOLNÁROK L A P J A 
Epést, VII., Kerepesl-ít 50. 

Nád 
nagy mennyiség-
ben és kitűnő mi-

nőségben 
dereglyén aDunán 
és vasúton szállít-

ható, kapható 
Szászy Jánosnál 
Dunaföldváron. 5004 

Mágy. kir. államvasutak 
188901/CU. 

Hirdetmény. 
(Keletnémet—magyar vas-
úti kötelék. Kőbánya-
hizlalda állomás felvétele 
a közvetlen állomásokba.) 

Kőbánya hizlalda álló-
más folyó évi deczember 
hó 15-étől való érvény-
nyel felvétetik a Kelet-
németi—magyar vasúti kö-
telék díjszabás II. rész 
1899. évi junius 1-től ér-
vényes 1 füzete osztályáru 
és kivételes díjszabásaiba 
a .Budapest" állomásra 
nézve kocsirakomány! te-
herárukra (nézve fennálló 
közvetlen díjtételekkel. 

A magyar, kir. államvas-

Utánnyomás nem dijaztatik 
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Hirdetési ár 15 szóig « 0 fillér, ezen felfii 
minden szó 4 fillér, kövér betűkkel min-

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési dij 6 0 fillér. KI8 HIRDETÉSEK. Ci»k MMtgazdák é« _ 

mtayíii, továbbá illáit keresőí~és~adók 
hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes 

rovatban és árban. 

$ állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hirdető czimé-
aek Kitételével közlünk. 

" k i s n i R B i ; i f ; s i ; K e l ő b i ; f i z g t k i d ő k . • 
C s a k o l y l e v e l e k r e v á l a s z o l u n k , m e l y e k k e l T á l a g í r a 
i r i l k s é g e s l e v é l b é l y e g e 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 . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Istállómester 

tállő kezelésire, "Megkíván-
tatik, hogy az illető koosl és 
hiti lovak kezelése és gondo-
jon, valamint a hajtás és 
lovaglásban jártas legyen és 
tudja és végre 85-40 évesnél 
idősebb ne legyen. Javadal-
lakás, fűtés és világítással' 
házi kert használata, valamint 
baromi! és sertéstartás. A kik 
fSuri helyeken és hasonló 
min«ségben már működtek és 
L t z í i n t t n ? r r d e * 

82 éves S a , t O S ' t saját számlájára i 
í e t ' í u ^ r t e í o ? 1 

1885-dik országos kiáíutásön 
nagy díszoklevelet, a mlllen-
kiállitásun millenniumi érmet 
tűi, horvátul éícsehüíl'szükség 
esetón^Jvadékoí Is ad. A kész-

iit képes gyártani, 
fkeresések „A. B. 

jelenleg is és i 
BzWea^ 

„J»v«" ezim , agkereséseket 

rt gyakorlattal, vadőri _ 
izott vadász, ki vadtenyész" 
•s, faiskolakezelésben töké̂  
tes jártassággal bir, állását 
íállósitás végett őhajta " ' 
rre felcserélni. Ozime 

Á L L Á S T K E R E S Ő K . 

A békéscsabai 
J eredménynyel végzett két 
, - - *— gazdasági 

•e*.Mind-

Á L L A T O K . 

iabád, u. p, Óosa, Pest 

5KB 
— nép, válogatott vSrSj-
•immenthali jellegi! 1—g. S Í I ' 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

Kle in éa Spitzer 
Kls-Czelli kereskedSk. 

a r a s s r ' 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobi 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
Gróf Herberstein 

Albert „ „ 
uradalmi Igazgatóságánál 

S t r i l e f c , 
M o r v a o r s z á g . 

Qanoa vetőárpa 
mig a készlet tart 100 kgként 
19 koronáért kapható 
vasúti állomásainktól. 

V o r S s t a r k i 

tinó 
ü s z ő 

imább, 1—2 esetleg 3 
sk és pedig hizlalni 

Skrök eladására is 
ísöbbi szerződésre 

íbb írért vállalkozna! 

B> EISNEÍ 
•Czefll kereskedSk. 

W E I L E ^ 

Eladó 
egypár sötét aln 

fő."1'Mindkettő " toincza 
évesek, egy apától, egy anyá-
tól. Apjuk .Verneull". Anyjuk 
Gr. Degenfeld-félo kancza. 
Megtekinthetők Sperker Fe-
(Udvarhelym.) u. p. Nsgy-
Kend. 4980 

G ö d o l l ó i 

állami baromfitelepről 

tigyelő^elsőrendiieknek 

VEGYESEK. 
Páris-Grand- Prix! 

Gróf Teleki Arvéd 
Kaphatók: 

gyorsfejló'désü, kivá-
lóan edzett, az ország 
minden részében előnyö-

sen ismert 

magyar 
bikák, 

100 db, ni agyar 
igásökör, 

az általánosan kedvelt 

Oberndorfi 
répamag, 
a Cserháti tanár által 

meghonosított bőtermő 

Óvári 

répamag, 
továbbá 

Pekingi kacsák, 
amerikai 
diócsemeték, 

3 drb Marhamérleg 
1500 klg. hordképességü 
erős vaskorláttal 2Va mé-
ter hosszú IVa m. széles 

4 drb Hídmérleg 
3000 kg. horderejű száza-
dos, toló sulyiyal 4 méter 
hosszú, 2 méter széles. 

Becserélek 
ócska marhamázsákat u j 
marhamérlegekre. Minden 
mérleg törvényesen hitele-
sítve öt évi jókarban tar. 
3902 tás mellett. 

DÉNES MANÓ 
mérlegmüszerész 

B U D A P E S T , 
VII., Dohány-uteza 78. 
Most jelent saeg 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

az 1903 . év re . 

eljárások, tejMbák, t 
'v!^ ' 7aj" sajtKeszitesi 
járások, tejgazdaságok mi-
razdaságr^és 'állltforgalomra 

Ara bérmentes küldéssel 
3 kaparna 30 fílléi-. 

Tejgazdasággal foglalkozók-
nak n é l k ü l ö z h e t e t l e n ! 

Csépló'garnitura 
kerestetik megvételre nyoloz. 
tiz Iderejti, teljes felszerelés-
sel, kif >gástalan munka tekiu-
tetébenl szavatosság mellett 
pekre vonatkozó ajanlatok ki-
zárásával, csakis beigazolható-

t gépek: 
étetnek flgye-
ih János föld-

A magyar 
gazdatisztek és ei-d3tisz-teb. országos egyesülete 
ajánlja a földbirtokos és bárlS 
"yánál8 bejelentotTetegjairtet 
helyezésre. Az ez ügyben való 
™fnden fölvilágositás és a 

zvetités teljesen dijmentes. 

Mezőgazdaság-
k nyugdíjintézete!* Esz-

Jzabály díjtáblázattal 
bővebb felvilágo-itással 
gál az igazgatóság: Buda 

ten, Köztelek, ÜHői-út 
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6 Ö Z M I V E L É S . 
Nagyobb területek szántását gőzekável 

isylanií vajjrA eivfisílBi; ípúgy 

m é l y r i g o l « z á s t s z ő l ő - t e l e p i t é s e k h e z . 
í r i e U M t t U n t a k , U g j alosti Mbumbei ftrdmljauk. 

W O L F F ERNŐ. giiszáatési TállaltMi 
BUDAPEST-KELENiÖLD 

L a p u n k k i a d ó h i v a t a l a m i n t m i n d e n 

é v b e n , ugy ez é v b e n is 1 5 . 0 0 0 mutat-

v á n y s z á m o t fog k a r á c s o n y k o r szétkül-

deni a ,,Köztelek"-ből f ö l d b i r t o k o s o k , 

b é r l ő k s g a z d a t i s z t e k c z i m é r e . 

A z t h i s s z ü k , f e l e s l e g e s m o n d a n u n k , 

h o g y m i l y jó e r e d m é n y n y e l j á r h a t ily 

nagy p é l d á n y s z á m b a n való h i r d e t é s , s 

bi z t o n r e m é l j ü k , h o g y egy h i r d e t ő sem 

m u l a s z t j a el ezen k e d v e z ő a l k a l m a t , 

h o g y c z é g é t a g a z d a k ö z ö n s é g k ö r é b e n 

m i n é l i s m e r t e b b é t e g y e , a n n á l is in-

kább, m e r t ezen n a g y s z á m b a n m e g j e l e n ő 

l a p b a n a h i r d e t é s dija igen m é r s é k e l t : 

1 o l d a l 8 © k o r o n a 

Va. , , 4 5 
Vi , , __ ... 3 5 
Ve , , 1 5 

"Vie. , , 8 
jpgígl® A m e g r e n d e l é s l e g k é s ő b b f . hó 19-ig 

k ü l d e n d ő b e . ""'^SM® 

„ K Ö Z T E L E K " 
K I A D Ó H I V A T A L A 

Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B u d a p e s t , I X . , Ü l l ő i - ú t 2 5 . s z á m K ö z t e l e k . 

Özvegy B á r ó Rajacsich Dánielné tulajdonát képező 
Temesmegye, Fő lya község ha tá rában fekvő 

800 kat. holdnyi 

nemesi birtok 
1902. évtől kezdve bérbeadó. 

A fö ld minősége I. rendű, tel jesen felszerelve 
és a belterjes gazdasághoz szükségelt kitűnő ka r -
ban levő épületekkel. Vasúti állomás Voj tek . 

Bővebb felvilágosítással szolgál és a bérbeadásra fel-, 
hatalmazott 

báró Rajacsich György, 
5134 Fóiya, Temesmegye. 

Tenyészállat árverés. 
Nagyméltóságú Gróf Hunyady Imre ur ürményi ura-

dalmában 1 9 0 2 . j anuár hó 2 0 - á n d. e. 1 0 órakor 
kezdődő árverésen 

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

30 drb Elektorai HTegretti tenyészkos 
f o g e ladatni . 

A z árverés T o r n ó c z o n (vasútállomás) l e s z meg-
tartva , ahol is az érdeklődők részére fogatok állanak 
rendelkezésökre. 
5031 Tiszttartóság. 

Megjelent „A hirtokosofe és gazdatiszteit közötti jogriszo-
nyol£ szabályozásáról szóló 191)0. évi 37. t.-cz." eredeti szövegé-

1, magyarázattal az IbOl. évi április 14-én 1501. sz. alatti földmivelésügyi 
rendelettel, a peres ügyekbeni eljárási szabályokkal, curiai döntvényekkel s iro-
mánypéldákkal. Irta Kassay Adolf. Ezen a napilapokj különösen a .Budapesti 
Hírlap" november 14-ik számában kiemelt mű. tartalmazza a magánjogi, (peres 
ügyekbeni eljárást mintákkal. A közigazgatási eljárásra tartozó ügyekben, 
u. m. a gazdatiszti képesítésnél, az alaki képzettség (oklevél) hiánya miatti 
felmentésnél, annak törvényes megállapításánál, hogy a gazdatiszti czimet jogo-
sultan haszDálja-e valaki, nagy haszonnnal forgatható. Ezen lontos törvény gya-
korlati alkalmazásánál e mü nagy könnyebbségül fog szolgálni. E műben a gazda-
tiszti állások elnyerésére szükséges kérvényminták is feltalálhatók. Ára 1 korona. 
Postán küldve 1 korona 20 fillér. Postai utánvéttel 1 korona 60 fillér. . Megren-
delhető a szerzőnél Budapest, IV., Iranyi-utcza 18., félemelet ajtó II. 5110 

Magyar királyi államvasutak 
ad 167964/901. számhoz. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága nyilvános versenyt hirdet a Zimony 

állomáson létesítendő postaépület előállítására szükséges építési munkák végre-

A tervek, a költségvetés, az egységárjegyzék, a szerződési tervezet, az aján-
lati minta, a pályázati feltételek, valamint a munkák végrehajtásához kötött fel-
tételek Budapesten a magy. kir. államvasutak igazgatóságának magasépitményi 
ügyosztályában (VI., Teréz-körut 56. sz., III. em. 14. ajtó) és Zágrábban az üzlet-
vezetőség pályafenntartási osztályában, azonkívül pedig Újvidéken az újvidéki 
osztálymérnökség hivatalos helyiségében á hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok legkésőbb 1901. évi deczember hó 18-án deli 12 óráig nyúj-
tandók be alólirott igazgatóság építési főosztályában (Teréz-körut .56. sz. II. .em. 
10. ajtó). - • 

Az ajánlatok egy korona, az ajánlat mellékletei ivenkiht 30 filléres bélyeggel 
ellátva és lepecsételve a következő felirtattal nyújtandók be: „Ajánlat a. Zimonyi 
állomáson létesítendő postaépület munkáira." 

Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1901. évi deczember hó 

17-én délelőtt 12 óráig 2500, azaz kettőezerötszáz korona bánatpénz teendő le a 
magy. kir. államvasutak -központi főpénztáránál (VI. ker., Andrássy-ut 75. szám 
földszint) akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban, 

A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. 
Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számittatnak, de név. 

értéken felül számításba nem vétetnek. 
Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti vevénynyel adandók fel. 
Budapest, 1901, november hóban. 

Az igazgatóság, 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

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 p e d i g 
S d a r a b 3 é v e s ü s z ő 

2 1 „ 2 „ „ 
• a » 1 i i » 
15 „ v á l a s z t o t t „ 
12 „ 2 é v e s bika 
13 „ 

3 0 „ v á l a s z t o t t bika e ladó . 
A b i k á k 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 átvétetnek, 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. 

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




