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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 Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Ax egyesületi tanács felügyelet* alatt: 
Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGB. igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGB. szerkesztő-titkára. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), Űllől-út SS, szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

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

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Ülésnapok a Köztelken. 

1 9 0 1 . 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 -
szé 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 . 

„ d e c z . 1 8 - á 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 . 

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 ö 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 á 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 é 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 ő 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 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

k ö z g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y á n a k 

1901. évi deczember hó 18-án (szerdán) d. u. 
4 órakor a Köztelkén tar tandó ülésére. 

Tárgy: 
A magyar hajózó csatornáié ügyének foly-

tatólagos tárgyalása. 
(Az előadói javaslat és a közgazdasági szakosz-

tály, ez ügybeni tárgyalását a „Köztelek" mai száma 
közli.) 

Gróf Zselénski Rovert s . k . , 
a szakosztály 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 „Köztélele" 
94-ik számában volt közölve.) 

Kivándorlási-bizottság ülése. 
(1901. deczember hó 10.) 

Jelen voltak Bujanovics Sándor az „ OMGE." 
alelnökének elnöklete a l a t t : Bálás Árpád, 
Forster Géza, Oyörffy Gyula, Jancsó Benedek, 
de Pottere Brúnó, Bubinele Gyula, Strausz 
Farkas, Szilassy Zoltán és Buday Barna, mint 
előadó. 

Bujanovics Sándor elnök jelenti, hogy a 
bizottság elnöke gróf ZselénsM Róbert más 
irányú elfoglaltsága miatt ez ülésen való meg-
jelenésben akadályozva lévén, szólót kérte fel 
az ülés vezetésére. 

Buday Barna előadó : Mindenekelőtt arról 
tesz jelentést , hogy a bizottság eddigi műkö-
dése mily konkrét eredményekkel járt. Meg-
kezdetett az adatgyűjtés nem minden ered-
mény nélkül. 300 gyüjtőiv érkezett be s ezek 
között 12 vármegye gazdasági egyesülete is 
küldött be adatokat s azonkívül többen önálló 
javaslattal keresték fel a bizottságot. 

Bejelenti még, hogy e nyár folyamán 
Amerikában élő honfitársunk Kohányi Tihamér 
a Clevelandban megjelenő „Szabadság" czimü 
közlöny szerkesztője tartott érdekes előadást 
az amerikai magyarok helyzetéről, ezt a bizott-
ság kinyomatta egy füzetben s több ezer példány-
ban közkézre bocsájtotta. Ami tehát meg-
tehető volt az adatgyűjtés tekintetében, mindaz 
megtörtént. Ma a helyzet ugy áll, hogy van 
egy csomó adat és javaslat, ezeket értékesí-
teni kell. 

Az értékesítés fórumát képezhetnék a ki-
vándorlási kongresszusok, melyek az ország 
nevezetesebb központjain fognak tartatni s 
amelyekre nézve későbbiek során fog előadó 
javaslatot előterjeszteni. E kongresszusok hatá-
rozatait fogja szentesíteni a pozsonyi országos 
gazdakongresszus. 

Javasolja előadó, hogy ezen bizottság ol-
vadjon össze az országrészi kongresszusok ren-
dező-bizottságaival és velük egyöntetűen működ-
jék, amihez a bizottság hozzájárul. 

Buday Barna bejelenti, hogy a Szepesvár-
megyei gazd. egyesület kebelében megindult a 
kivándorlási bizottság s ezt az egyesületnek tu-

A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, 

Jenner-Pasteur intézet oltóanyagait, 

Pertik professor felügyelete alatt készülnek. 

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

Kitűnő fecskendők. Egyszerű, könnyű kezelés. 

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

SERTÉSORBÁNCZ ELLEN 
A i'apid szérum az orbánczos fertőzésnek 

kitett sertéseket 1—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. 

Mai számunk 38 oldal. 
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domására hozta. Az előző ülés határozatából 
felirt az egyesület a belügyminiszterhez s a ki-
és bevándorlásra vonatkozó adatok rendelke-
zésrebocsájtását kérte. A miniszter az egyesü-
lethez intézett leiratában azt a választ adta, 
hogy a kivándorlás ügyének törvény u t ján való 
rendezése czéljából az előmunkálatokat foga-
natba vétette és gondja lesz arra, hogy egy 
törvényjavaslat készíttessék. A bevándorlási 
adatokra nézve megjegyzi a miniszter, hogy 
azok a statisztikai hivatal kiadványaiban közre 
bocsájtattak. 

Többek hozzászólása u tán a bizottság el-
határozza, hogy felir a miniszterhez s köszö-
netét fejezi ki az ez ügyben tett intézkedésekért, 
azonban a bevándorlásra vonatkozó adatoknak 
— amennyiben ily anyag gyűjtetik — rendel-
kezésre bocsátását újból kérelmezi, miután a 
hivatkozott kiadványban azok nem foglaltatnak. 

Előadó javaslatára a bizottság elhatározza, 
hogy a közgazdasági szakosztály egyik legköze-
lebbi ülésén a kivándorlásra vonatkozó adatok 
gyűjtése és megvizsgálása szempontjából elő-
adások tartassanak az arra hivatott és felké-
rendő egyének által, 

Buday Barna előadó előterjesztést tesz 
ezután arra nézve, hogy a deczember 16-án 
tartandó szövetségi nagygyűlés elé minő javas-
latok terjesztessenek az országrészi kongresz-
szusok tar tása ügyében. A kivándorlás irányai 
és az azt mozgató helyi, okokhoz képest négy 
zóna különböztethető meg'; az egyik a székelyföldi 
kivándorlás, amelynek menetiránya Románia, 
ez egészr külön elbírálás alá esik, tehát ennek 
letárgyalására egész külön országrészi kon-
gresszus tartása szükséges. E kongresszusnak 
központja Kolozsvár, esetleg Székelyudvar-
hely volna. 

A kivándorlás másik iránya a dunántuli, 
mely főként Horvát-Szlavonországba i rányul ; e 
kongresszus egyik dunántuli vármegye; Zala 
esetleg Somogymegye központján volna meg-
tartandó. 

A harmadik volna a Felvidék, amely 
Amerikába szállítja az embereket s az ezirány-
ban tartandó kongresszus központja volna 
Eperjes vagy Kassa. 

A negyedik zóna volna a Délvidék: innen 
a sváb munkások kivándorlása Németország és 
Amerika felé irányul, ez nem annyira a kiván-
dorlás arányai miatt érdekli ezen vidéket, mint 
inkább gazdasági háttere miatt. Ezen ország-
részi kongresszusok a jövő tavasz folyamán 
tar tatnának meg. 

Strausz Farkas azt kéri, hogy a szlavó-
niai kivándorlás kérdésével foglalkozó egyének-
kel egészíttessék ki a bizottság. 

De Pottere Brúnó ismertetve a délvidéki 
sváb munkások Németországba való kivándor-
lásának ügyét, javasolja, hogy a Temesvárott 
tartandó országrészi kongresszus ne csak a ki-
vándorlás kérdésével, hanem az illető vidék 
összes társadalmi és gazdasági bajaival is fog-
lalkozzék. 

Bubinek Gyula előtte szóló indítványát 
még azzal egészíti ki, hogy a Temesvárott tar-
tandó kongresszus a Délvidéki Földmivelők 
Gazdasági Egyesületének bevonásával rendez-
tessék. 

Többek felszólalása u tána bizottság elha-
tározza, hogy az ország négy különböző vidékén 
tartandó országrészi kongresszusok megtartását 
javaslatba hozza a nagygyűlésnek s ezen kon-
gresszusokon a kivándorlás kérdésével kapcso-
latos egyéb kérdések tárgyalása is felvétessék. 
A bizottság a nagygyűléstől mandátumot kér 
az országrészi kongresszusoknak a jövö tava-
szon való tar tására nézve. 

Buday Barna előadó vázolja ezután, 
hogy a bizottság feladata nemcsak a kiván-
dorlás gazdasági hátterének kutatásával foglal-
kozni, hanem a kivándorlásnak törvényhozás 
u t j án rendezhető kérdéseivel is. E tekintetben 
a bizottság és a szakosztály az OMGE. előtt 
javaslatokat tett, de csak általánosságban, 
kivándorlás ügyének törvényhozás ut ján való 

szabályozására nézve. A belügyminiszter vá-
lasza némileg érintette is a kérdést. Ez a nyár 
folyamán történt s azóta jelentékeny dolgok 
történtek. Olaszország u j kivándorlási törvényt 
alkotott, melyben az állam atyai gondoskodá,-
sát kiterjeszti kivándorló polgáraira. S miután 

kivándorlott elemekre a nemzetek gondos-
kodása mindinkább kiterjed és mind inkább nehe-
zebbé válik a kivándorlók helyzete, felveti szóló azt 
a kérdést, vájjon nem-e volna czélszerübb a 
nagygyűlés elé azzal a javaslattal járulni, hogy 
a kormány felkéressék egy a kivándorlást sza-
bályozó törvényjavaslatnak a törvényhozás elé 
való terjesztésére. Az alapelveket, amelyeken 
felépítendő volna a törvényjavaslat, szóló röviden • 

következőkben körvonalozza. 
A kivándorlás törvényhozási uton való 

rendezésénél a következő szempontok jöhetné-
nek tekintetbe. 

. A katonakötelezettségeknek eleget nem 
tett egyének ne bocsáttassanak ki ; amint ezt 
már a Sáros- és Zemplénmegyei gazdasági 
egyesületek szorgalmazták is. 

A feltétlen kivándorlási tilalom kiter-
jesztendő volna azokra is, akik nem bírják elő-
mutatni azt az összeget, melyet tőlük az Unió 
kikötőjében megkövetelnek. Ezen összeg 72 
frt, aki ezzel nem rendelkezik, a törvény ér-
telmében annak útlevél ki nem volna adandó. 

Ami pedig a törvény főbb intézkedéseit 
illeti, erre nézve lényeges kellék, hogy a kiván-
dorlási ügy egyöntetű országos kezelésére egy 
megfelelő orgánum, egy kivándorlási tanács 
szerveztessék a német- és olaszorsszági min-
tá jára . Ezen kivándorlási tanács vagy felügye-
lőség intézkedési körébe tartoznék a kiván-
dorlás irányítása, a kivándorló elemek felvilá-
gosítása, ügynökségek engedélyezése, a hajó-
társulat és a kivándorlók közti szerződések 
ellenőrzése, a kivándorlókkal való utaztatása meg-
bízott egyéneknek, a külföldi diplomácziai szer-
vezettel való összeköttetésbe lépés és egyálta-
lában megtagadása az útlevélnek oly esetek-
ben, mikor a kivándorlás iránya veszedelmes. 
A kivándorlási felügyelőség ügykörébe tartoz-
nék a kivándorlottak ügyeinek állandóan nyil-
vántar tása és támogatása is. 

Többek hozzászólása után a bizottság 
előadó javaslatát elfogadta és megbízta annak 
a kongresszus elé való terjesztését. 

Végül Bálás Árpád indítványára felkérni 
határozta a bizottság az összes érdekelt vár-, 
megyék gazdasági egyesületeit a zempléni 
sárosmegyei mintára kivándorlási bizottságok 
alapítása végett. 

Ugyancsak Bálás Árpád indítványozta, 
hogy tétessenek lépések arra nézve, hogy a 
Magyarországból való kivándorlás Amerika 
helyett az okkupált tartományok felé tereltéssék. 

Forster Géza indítványára bizottság elha-
tározta, hogy egy szűkebb körű társaság szer-
veztessék, mely az okkupált tartományok gazda-
sági viszonyairól a helyszínen alapos tájéko-
zást szerezzen és ezirányban javaslatot terjesszen 
a bizottság. elé. 

Közgazdasági szakosztály ülése. 
1901. deczember hó 11. 

Jelen voltak Bujanovics Sándor az OMGE. 
alelnöke elnöklete a la t t : Acsády Jenő, Baross 
János dr., Baross Károly, Bathó Ferencz, 
Becskay Gyula, Berzeviezy Zsigmond, dr. Csillagh 
Gyula, gróf Dessewffy Emil, Dorner Béla, id. 
Egán Lajos, Faragó Lipót, Forster Kálmán, 
Oaál Jenő, Orassel Hugó, Gulácsy Béla, Oulácsy 
Dezső, Guláesy Kálmán, Hieronymi Károly, 
Gailhoffer István, Posztóezky Lajos, Jassinger 
Jakab, Józsa László, Kandó Kálmán, Kovács 
S. Aladár, Koltor László, Kvassay Jenő, Krisz-
tinkovich Ede, Krick Aladár, Lázár L. Pál, 
Lederer Arthur, Löherer Andor, Löwy Mór, 
Melczer Gyula, Nagy János, Németh József, 
Papp Elek, Perlaky Elek, Bainer Kálmán, 
Beusz Henrik, Bittinger Béla, Sándor Lajos, 

Serfőző Géza, dr. Stojkovies Emil, Sierbán 
János, Szily Tamás, Szomjas Lajos, Tahy 
István, Tomka Emil, dr. P. Tóth Jenő, Tóth Sán-
dor, gr. Zselénski Róbert szakosztályi tagok, a 
tisztviselőkár részérő l : Forst&r, Géza igazgató, 
Bubinek Gytila ügyvezető-titkár, Szilássy Zoltán 
Szerkesztő-titkár, Buday Barna titkár, De Pot-
tere Brúnó s.-titkár, Zórád István az ipari szak-
osztály t i tkárja és Jeszenszky Pál titkár mint 
előadó. 

Bujanovies Sándor az OMGE. alelnöke 
nyitotta meg a szakosztály ülését, szívélyesen 
üdvözölvén a nagyszámban megjelent tagokat. 
A szakosztály elnöke a pénzügyi bizottságban 
való elfoglaltsága folytán szólót kérte fel a mai 
ülés vezetésére. Napirenden van a magyar 
hajózó csatornák kérdése felett való tanácsko-
zás és határozathozatal. Felkéri Jeszenszky Pál 
előadót, hogy a tanácskozás bevezetéseképpen 
javaslatait előadni szíveskedjék. 

Jeszenszky Pál előadó részletes indo-
kolás kíséretében terjeszti elő határozati javas-
latát, melyet lapunk más helyén egész terje-
delmében közlünk. 

Az előadó javaslatához elsőnek Forster 
Géza szólalt fel, s szerinte az egyesület kebe-
lében folyt tárgyalások szükségessé teszik, hogy 
szóló egy ujabb javaslattal járuljon előadó 
javaslatának kibővítéséhez, nevezetesen azzal, 
hogy a vukovár—samaczi csatorna kiépítése is 
felvétessék a határozati javaslat első pont jába. 
Megindokolni kívánja, hogy miért veendő fel e 
csatorna a kiépítendő csatornák közé. Ez első-
sorban is nemzetiségi szempontból kívánatos, 
mert Horvátországban és Szlavóniában mintegy 
300 ezer magyar tartózkodik, akik ott fekvősé-
get szereztek. Ezen odaszakadt magyarok a 
lehető legkellemetlenebb viszonyok között van-
nak, politikai és gazdasági tekintetben. Ha tehát 
egy mesterséges viziut létesíttetik Szlavónia és 
Magyarország között, akkor ezen odaszakadt 
magyarokkal való összeköttetésünk állandóbb 
lesz s esetleg a megindult kivándorlás, melyet 
megakadályozni nem bírunk, erre fogja irányát 
venni. Ha tehát ezen csatorna kiépíttetnék, 
annak par t ján virágzó mezőgazdaság létesül-
hetne, s ott lévő magyarjainkat könnyebben 
hozzánk csatolhatjuk. Á második szempont a 
kereskedelmi szempont ; ha a horvát-szlavon 
forgalmat Magyarország felé terelhetjük s hogyha 
az olaszokkal kereskedelmi szerződéseket köt-
hetünk, akkor a természetes útirány az lesz, 
hogy az áruk Budapesten keresztül fogják 
az osztrák fogyasztó piaczokat felkeresni, s ha 
pedig netalán az történnék, amit Krisztinko-
vich jósol, hogy tudnillik nekünk kifelé a 
tengerre kell törekednünk terményeinkkel, 
akkor ez a viziut elősegíti azt a tervet is, 
amelyet másodsorban vélünk megvalósíthatónak. 
De ezen csatornával egy messze jövőbe ható 
politikát követhetünk; mert végre el kell dőlni 
annak, hogy Bosznia Magyarországhoz csatol-
tassék vissza s Ha Bosznia a magyar korona 
országaihoz csatolható, akkor okvetlenül szük-
séges lesz utat teremtenünk Bosznia felé. De 
van még egy szempont, amely irányadó lehet 
ezen csatorna kiépítésére, t, i. h a ezen viziut 
kiépül, akkor módunk lesz arra, hogy termé-
nyeinkkel ezen viziut segélyével eljuthatunk 
egyéb tengeri kikötőkbe is s nem leszünk egye-
dül Fiúméra utalva. Javasolja a szakosztálynak, 
hogy az előadó által előterjesztett határozati 
javaslat első pont jában a vukovár—samaczi csa-
torna kiépítése is felvétessék. 

Jeszenszky Pál előadó: Méltóztassék megen-
gedni, hogy még néhány szóra igénybe vegyem a t. 
szakosztály figyelmét és megindokoljam,, hogy 
én ezen csatorna kiépítését miért nem vettem 
fel javaslatomba. Én abból indultam ki ugyanis, : 

hogy pénzügyi viszonyaink arányában mehetünk 
csak bizonyos befektetésekbe s másrészt fiumei 
kivitelünk oly jelentéktelen, hogy annak érde-
kében kár volna bármily összeget is csatornák 
létesítésére • áldozni. Ha terményeinkkel a ten-
gerre akarunk jutni, ugy itt van nekünk a Dunánk, 
amelyen vizmentén juthatunk el terményeinkkel 
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a feketetengerre s tömegáruknál igen kevés 
külömbséget tesz ki egy-két napi uttöblet. A 
másik dolog, amiért nem vettem fel ezen csa-
tornának létesítését javaslatomba az, mert fe-
leslegesnek tartom, hogy ujabb áldozatokat 
hozzunk horvát testvéreinkért, akik az eddig 
érettük hozott óriási áldozatokat sem hálálták 
meg soha. Azon szempont előtt meghajlok^ 
amelyet Forster igazgató ur emiitett, hogy t. i. 
ott 300 ezer magyar van s hogy ezeknek 
hozzánk csatolása kívánatos volna. De ezek 
felsegélyezése a javasolt csatorna nélkül is 
is lehető valamely más módon. 

Ha azonban a szakosztály a vukovár— 
samaczi csatorna kiépítését szükségesnek Ítélné, 
ugy természetesen e határozat előtt meg kell 
hajolnom, de a magam részéről e csatorna ki-
építését feleslegesnek tartom. 

Hieronymi Károly : Tisztelt, szakosztály ! 
Ha csupán az előadó ur által előterjesztett ja-
vaslatot tekinteném, akkor szót sem emelnék, 
mert hozzájárulok ezen javaslathoz mely a 
kérdésnek gyakorlati oldalát, hogy t. i. mi a 
közvetlen teendő, tökéletesen kimeríti. De az 
előadó ur szép előadásában fölhozott a csator-
nák építése ellen minden érvet, amely egyál-
talában csak felhozható volt. Szerinte haszon 
nélküli, majdnem felesleges vállalat a csatornák 
kiépítése, mert hiszeji ugyanezt a czélt elérhetjük 
a vasúti tarifák leszállítása által is; ha pedig 
tekintetbe vesszük a roppant beruházásokat és 
hazánk nem kedvező anyagi helyzetét, ugy ezt 
a vállalalkozást károsnak és az országra nézve 
vészthozónak jelezte előadó. Az én véleményem 
ezzel homlokegyenest ellenkezik. Hogy szót kérek, 
annak legfőbb indoka az, hogy nagy súlyt fektetek 
arra, hogy Magyarországnak ily kiváló testülete, 
mint az „OMGE" a szőnyegen lévő kérdésről 
miként vélekedik; másodszor azért kérek szót, 
mert a t. Szakosztály szives volt külön levél-
ben is a tárgyaláson való résztvételre fölhívni. 

Az előadó ur szives volt az én szerény 
előadásomat, melyet a közgazdasági társaság-
ban tartottam, részletesen méltatni s daczára 
annak, hogy az első perczben ugy látszik, bogy 
ez lehetetlen, azért mégis azt hiszem, hogy az 
előadóval egy véleményre fogunk jönni és pedig 
azért, mert hiszen az ő zárszavai tökéletesen 
megfelelnek az én fellogásomnak. Én, aki a 
csatornáépités barátja vagyok, magam sem fest-
hettem volna szebb színekkel a csatornaépítés 
előnyeit, mint az előadó. Azokat az előnyöket, 
amelyeket előadó ur a Duna-Tisza közötti 
csatornára vonatkozólag fölsorolt, én is mind 
aláírom; s a csatorna kiépítésével tényleg kere-
seti forrásokat fogunk a népnek nyitni, lehetővé 
fogjuk tenni az utak kiépítését, a mezőgazdasági 
termények olcsóbb elszállítását a tüzelőanyag 
olcsó szállítását stb. Mindezen és más előnyöket, 
melyeket előadó ur fölsorolt, én mind aláírom, azt 
is, amit előadó ur hangsúlyozott, hogy t. i. a Duna 
és Tisza között tőzsgyökeres, tiszta magyar nép 
lakik s ennek érdekében ki kell a Duna-Tisza 
közi csatornát építeni. De hogyha e csatorná-
nak ilyen meseszerű jó hatása lesz a Duna-
Tisza közt lakók részére, akkor bizonyára épp 
oly jó hatása lesz arra a szintén tőzsgyökeres 
magyar népre, amely a Tiszán tul a Körös és 
a Tisza egyéb mellékfolyói mentén lakik; ez a 
nép is reászorul a csatornákra, sőt még nagyobb 
mértékben, mint a Duna-Tisza közt lakó, mert 
hiszen a homokon soha sincsenek oly rossz 
utak, mint az alföldi fekete földeken. Hogyha 
tehát óriási előnyöket érhetünk el a hajózó 
csatorna kiépítésével a Duna-Tisza közt, miért 
ne érhetnők el ezt más helyen is ? Hogyha itt 
hasznos a csatorna, másutt is hasznos. Minden 
ily vállalkozásnál természetes egymásutánt kell 
követni; ennek első sarkpontja, hogy építsük 
meg mindenekellőtt a Duna és Tisza közti csa-
tornát s hogyha itt megállunk egyelőre, én tel-
jesen egyetértek előadóval. De me^t nagy súlyt 
helyeztek arra, hogy ezen tekintélyes egyesület-
ben saját véleményemet, felfogásomat megvilá-
gításba helyezzem, engedje meg a t. Szakosztály, 

hogy a kérdés lényegébe röviden belémenjek. 
(Halljuk, halljuk !) 

Én azt hiszem, hogy az „0MGE"-nél a 
főkérdés az, hogy vájjon olcsóbb szállítási 
módok által a mezőgazdasági termények érté-
kesítése jobb lesz-e, avagy nem. Mert ez a 
sarkalatos kérdés s ez dominálja a többit is. 
A fő kérdés tehát az, kell-e nekünk arra tö-
rekedni, hogy mezőgazdasági terményeink ol-
csóbban szállitassanak a fogyasztó piaczra ? 
Én azt hiszem, ebben nincs kétség, mert ha a 
mezőgazdasági terményeknek — engedjék meg, 
hogy az összes terményeket a buza fogalma alá 
sorozzam — tehát ha a búzának árát vizsgáljuk, 
a külömböző piaczokon, azt találjuk, hogy a buza 
ára mindig magasabb azokon a piaczokon, me-
lyek bevitelre szorulnak, s a melyek szükség-
leteiket saját terményeikkel fedezni nem képesek; 
ellenben olcsóbb azon piaczokon, amelyek 
többel termelnek, mint amennyit elfogyasztani 
képesek, s amely ek ennélfogva kivitelre szo-
rulnak. Ez oly törvény, oly tantétel, amely az 
egész világon áll: a küíömbség, amely az árak 
között van, mindég a szállítási költség. Lehet-e 
ezt a különbséget fokozni ? Mesterségesen lehet 
vámok által, de ahol vámok nincsenek, ahol a 
forgalom szabad, ott az árkülömbség megköze-
lítőleg a szállítási költségekel egyenlő. Ne mél-
tóztassék ezt ugy venni, hogy az áralakulás, 
amelyre sok mindenféle más tényező befolyással 
van, számtani müvelet utján állapitható meg. 
De azt, ugyhiszem, nem szükséges bővebben 
bizonyítanom, de ezidőszerint nem is áll rendel-
kezésemre az a sok adat, amelyei ezt igazol-
hatnám, de másrészt egy szakosztályi tárgyalás 
alkalmával ily számsorozatokat nem is lehet 
fölhozni, hogy a piaczi árak közt a különbséget 
a szállítási ár és a vám teszi. 

Az előadó ur azonban azt mondja, hogy 
meg fog-e oszolni a szállításon való meg-
takarítás a fogyasztó, termelő és 'közvetítő 
kereskedelem között. Nohát kérem, : hogyha a 
fogyasztó szükséglete nem oly nagy, mint a 
termelő kínálata, akkor a fogyasztó javára fog 
esni a szállításon való megtakarítás; hogyha 
pedig megfordítva a fogyasztónak kereslete na-
gyobb, mint a termelő kínálata, akkor a kínáló 
javára fognak esni és lesznek olyan esetek is, 
amint azt egész világosan kimutattam az e 
tárgyról irott czikkemben, hogy a költség meg 
fog oszlani. 

Én azt állítom, hogy a . buza szállítási 
költségének leszállítása a magyar termelő javára 
fog esni; bizonyára jogosult pedig azon állitá-
som, hogy a mai viszonyok között a szállítási 
költség leszállítása a magyar termelőre előny-
nyel jár. Ismétlem az áralakulásokra más körül-
mények is befolyással vannak; hogyha tehát 
azt mondom, hogy a szállítási költséget mi 
megnyerjük, azt ugy értem, hogy nagyban;és 
egészben nyerjük meg. 

Méltóztassék megengedni, hogy ezzel az al-
kalommal helyesbitsem azt, amit előadó nekem 
imputált.. Sohasem mondtam én, hogy 50—60 
millió hasznunk lesz a csatornák építéséből, mert 
én a közgazdasági társaságban e tárgyról tartott 
felolvasásomban csak azt mondtam szóról-
szóra (olvassa): „Ha tehát a szállítási költség 
Budapestről Prágáig csökken, a buza ára Buda-
pesten annyival emelkedik, mint amennyit a 
szállítási dijban való csökkenés tesz. A viszo-
nyok kivételes esetekben alakulhatnak ugyan 
ugy is, hogy a szállítási költség csökkenésének 
haszna nem a maga teljességében érvényesül 
a magyar piaczok javára, hanem hogy ennek 
folytán a buza ára Prágában a szállítási költ-
ségkülönbözet egy részével olcsóbb lesz." 

Ha tehát a termelő feleslegét * magasabb 
áron eltudja adni, a többit sem fogja olcsób-
ban adni s ezért mondtam, hogy a szállítási 
költségen való megtakarítás nemcsak az expor-
tált termények javára fog esni, hanem a piaczra 
kerülő összes terményekre is. Ezt a témát 
nem folytatom. Nekem az a meggyőződésem, 
hogy igenis a magyar mezőgazdaságnak a szál-

lítási költségek leszállítása eminens érdeke, 
mert ezáltal a buza ára mindenesetre emelkedni 
fog, noha azt, hogy mennyivel fog emelkedni, 
pontosan meghatározni nem lehet. Ha most 
már a szállítási költségek leszállítása a ma-
gyar mezőgazdaság és a magyar közgazdaság 
érdekében áll, akkor következik a másik kér-
dés, miként érhetjük el ezt. A tisztelt elő-
adó ur azt mondotta, hogy ezt elérhessük, nem 
szükséges költséges befektetésekkel csatornákat 
építenünk, hanem az állam rendelje el az ol-
csóbb vasúti tarifák életbeléptetését s akkor 
el lesz érve a czél tőkebefektetés nélkül is. 

Lázár Pál : Ezt akarjuk. 
Hieronymi Károly : Hiszen hogy ezt 

akarják az urak, de ez lehetetlen s ezt be is 
akarom bizonyítani. 

Ha lehetséges volna, hogy az állam oly 
olcsó vasúti tarifákkal szállítsa a búzát, amilyen 
olcsón a csatornákon lehet szállítani, akkor 
nekem nem volna szavam, mért minek költsön 
az állam milliókat. Ez azonban nem lehetséges. 
— Előadó ur emiitette a vasutak önköltségén 
való szállítását. Az önköltségen való szállítás 
alatt általában azt értjük, ha a beszedett ta-
rifa csak az üzemi költségeket fedezi, de a 
béfektetett tőke nem hoz kamatot. Előadó sze-
rint a vasutak önköltsége 1"6 fillér. Hát bocsá-
natot kérek, a vasutak önköltségének számítása 
nem egyszerű dolog, az nagyon komplikált, 
mert nem lehet a költséget elkülöníteni személy 
és áru szerint; az áruknál pedig a gyors- és 
teherszállítás költségeit; ezeknek megállapítása 
mindig egy bizonyos elasztikus fogalom. (Egy 
hang: Önkényes.) Nem önkényes, mert attól 
függ, hogy micsoda számítási módot haszná-
lunk. Nagyjában az elfogadott számítási mód 
azt; hogy feltesszük miszerint egy személy 
vagy egy tonna áru szállítása egyforma költ-
ségbe kerül. Hogyha az önköltségeket ily-
módon számítjuk, akkor az államvasutak ön-
költsége tonna és kilométerenként 2'46 fillér 
s igen sok esetben még valamivel több, de 
mondjuk kereken, hogy 2'5 fillér. Vagyis a 
magyar államvasutak 2'5 fillér tonna kilo-
méterenkénti dij mellett még semmiféle hasznot 
sem húznak. Azt a kommunisztikus elvet pedig 
bizonyára nem teszi magáévá a t. szakosztály, 
hogy a vasutak szállítsanak még olcsóbban s 
az üzemi költségeket is térítse meg az állam. 

Nem fogok a magam adataira hivatkozni, 
hanem egy kollégáméra, aki összeállította a 
vasutak és a hajózási költségektételeit. A sza-
bad folyókon való szállításnál ezen össze-' 
állítás szerint a tényleges költség tonnakiló-
méterenkint 1 fillér s ezen költségben benne 
van a hajózás minden költsége, a hajóbeszer-
zés, fentartás, üzemnyeresség s csak egy nincs 
benne, a csatorna-dij. Tehát hogyha az állam-
vasutak önköltségen fognak ' szállítani, akkor 
tonnakilométerenkint 2 és fél fillér áll 1 fillérrel 
szemben, vagyis egy és fél fillérrel drágább a 
vasúti szállítás, mint a folyón való szállítás. 

Azon áruk, amelyek ez idő szerint az 
államvasutak által szállíttatnak, jövőre azonban 
ha csatornák épülnek, a vízen fognának szállí-
tani az államvasutak által szállított áruk ösz-
szes egyharmadát teszik. Tehát ha az állam 
reáparancsol az államvasutakra, hogy olcsób-
ban szállítson, mint szállítanak most vízen, 
akkor az összes szállítmányok egyharma-
dát egy fillérért kellene szállítani; a vasút 
tehát elvesztene tonnakilométerenkint másfél 
fillért s minthogy ez az összes szállítások egy 
harmada, ez annyit tesz, hogy 8—900 millió 
frtnyi befektetett tőke egyharmadrésze után 
nem kapunk semmiféle kamatot, hanem erre 
az állam ráfizet. 

Hát ez nem veszteség ? Nem sokkal nagyobb 
veszteség-e s nem-e a legrettenetesebb tőke-
pazarlás. 

Bátérek már most a csatornák létesítésé-
nek költségeire s kérdem, hogy előadó ur 
honnan vette a csatornák költségeit, azt a biz«-
nyos 500 milliót, melyre hivatkozik ? 
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Jeszenszky Pál előadő: KrisztinTcovich 
könyvéből. 

Ilieronymi Károly: Ha ily fontos kérdés-
ben' ily ijesztő számot kimond, ne vegye rossz-
néven az előadó ur, akkor mégis indokolt a szám 
hitelességét is birálat tárgyává tenni. Én ekkora 
költségekről soha nem szólottam; csak azt 
proponáltam, hogy először építtessék ki a 
Duna és Tisza közti csatorna, amely legfel-
jebb- 50 millió koronába kerül. Azután azt 
javasoltam, hogy a Körös tétessék hajózhatóvá, 
a mi nem kerül nagy költségbe s azután 
proponáltam azt, hogy építtessék ki Szatmárig 
a hajócsatorna és végül: a Maros tétessék 
hajózhatóvá s építtessék ki az Aradot és Temes-
várt összekötő csatorna. Nem merek számokat 
mondani, mert tervek ezen munkákról nincsenek, 
de annyit merek mondani, hogy ezen összes 
építkezések az 500 millió koronának alig egy 
harmadába kerülnek. S ezt kiszámíthatja elő-
adó ur is, hogyha a létesítendő hajóutak hosz-
szát és kilométer szerinti költségeit tekintetbe 
veszi, de 500 millióról szó sóm lehet. (Egy 
hang: ebben van a fiumei csatorna költ-
sége is?) Bocsánatot kérek, én sohasem pro-
ponáltam a fiumei csatorna kiépítését, amit én 
proponáltam, annak költsége ezen 500 milliónak 
felét sem teszi ki. Azt állítom tehát, hogyha 
mindazon csatornákat kiépítjük, melyeket pro-
ponáltam, az tőkemegtakaritás ahhoz képest, 
mintha az Államvasutakat kényszeríteni fogjuk 
arra, hogy forgalmuk egyharmadrészét azon 
az áron szállítsák, amely áron a csatornákon 
lehet szállítani s az államvasutakba befektetett 
tőke egyharmadrészének kamatoztatásáról le-
mondunk. 

Én ennélfogva a t. szakosztálynak ismé-
telten azt ajánlom figyelmébe ajánlani, hogy 
a termények szállítása a hajózó csatornák 
igénybevételével egy fillérbe kerül tonnakiló-
méterenkint, ellenben a vasúton — ha lemond 
a tőke kamatáról — 2'5 fillérbe s ezért a ter-
mények szállítási költségének leszállítására, 
nincs más módunk mint csatornát építeni. A 
csatorna építést nem azért javasoljuk, hogy 
arra kényszeritsük a vasutakat, hogy a szállítási 
költségeket leszállítsa, hanem azért, hogy lehe-
tővé tétessék a tömegáru szállítása, amely 
nem képezheti a vasút rendeltetését s amelynek 
tőle való elvonása a vasútnak nagy könnyeb-
bülést okozna. 

Azt mondják, nem- szabad § csatornákat 
azért sem építeni, mert ha megépítjük, akkor 
az államvasutak jövedelmét veszszük el. Hát 
van az Államvasutaknak jövedelme abból, hogy 
sok viszonylatban már most is az önköltségek-
nél olcsóbban szállítanak. Ha elveszünk a 
vasúttól a hajózó csatornák szállítása részére 
oly üzletágat, amely ma a vasútnak ugy sem 
jövedelmez, ezzel a vasutat, illetve magát az 
államot nem károsítjuk. Azon vélekedésben va-
gyok tehát, hogy azon czikkeket, amelyeknél a 
szállítási költség redukálása lényeges az árala-
kulásnál, más uton nem szállíthatjuk mint csa-
tornákon. Hogyha e csatornákat megépítjük, 
elérhetjük a czélt a nélkül, hogy az Államvasu-
takat az ő vitális érdekeiben legkevésbbé is 
sértenők. Hogy az Államvasutak konkurrálni 
fognak-e a csatorna-szállítással, az az ő dol-
guk, a magyar közgazdaságnak és elsősorban 
a közgazdaságnak csakugyan érdekében áll a 
szállítási költség leszállítása s ha ez igy áll, 
a szállítási költségek gyökeres leszállítása a 
tömegárura nézve csakis a csatorna építés ál-
tal érhető el. És most jövünk ahhoz a kérdés-
hez, hogy mely csatornákat építsük előbb. 
Nézetem szerint azon csatornákat kell előbb 
kiépíteni, ahol a legnagyobb kereskedelmi for-
galmunk van. Hogyha folyóink nyugatra folyná-
nak, akkor egyáltalán nem kellene csatornát 
építenünk, de az a baj, hogy Északról Délre 
folynak s a Keletről Nyugat felé folyók nem 
hajózhatók. Ennélfogva miután szerencsére a 
Duna Budapesttől Pozsonyig hajózható, ne-
künk a Keletről Nyugat felé folyó vizünket kell 
csatornázni. Magyarország minden forgalmi 

érdeke Észak-Nyugat felé van, egész kereske-
delmünk súlypontja ott van s én azon véleke-
désben vagyok, hogy ott lesz a súlypont, akár 
vámszövetségben leszünk Ausztriával, akár ön-
álló vámterület mert ez utóbbi esetben is szük-
sége lesz Ausztriának arra a 14 millió q. búzára, 
tehát nekünk minden körülmények között Észak-
Nyugat lesz a természetes piaczunk s ennél-
fogva azon irányban kell az olcsóbb közleke-
dési eszközöket kiépíteni, amely irányban lehet-
séges, hogy a termelők szoros összeköttetésbe 
jöhessenek a fogyasztóval. Hogyha meg tudjuk 
építeni a most szükséges csatornákat s van 
pénzünk arra, hogy a jövőről is gondoskodjunk 
előre, ám, csináljuk meg a fiumei csatornát is, 
de elsősorban a mindennapi kenyér biztosításá-
ról van szó. A fiumei csatorna oly kérdés, mely-
ről nem lehet nyilatkozni addig mig tervek 
nincsenek. 

Más szempont alá esik a vukovár—samaczi 
csatorna; ez nem azonosítható a fiumei csator-
nával, mert ennek csak egyik lánczszeme. A 
samaczi csatorna roppant nagy viziutat, 420 
kilométer utat, rövidít meg s oly fontos forgalmi 
érdekeket érint és oly kevésbe kerülne a ki-
építése, hogy azt alárendelt kérdésnek tartom 
s ha van reá pénz, építsük ki. De első a Duna 
és Tisza közötti csatorna kiépítése és az ezzel 
kapcsolatos csatornák kiépítése s én azon meg-
győződésben vagyok, a Duna ós Tisza közt 
lakó tőzsgyökeres magyar nép, valamint a tiszán-
túli feketeföM. lakói is megérdemlik s reá szol-
gáltak arra, hogy a tervbevett csatornák ré-
szükre kiépíttessenek. 

Az előadó határozati javaslatát elfogadom. 
Kvassay Jenő: Bészben a kérdéshez akar 

szólani, részben az előadó által előadottakra 
akar fölvilágosítást adni. Eddig 1867 óta 200 
millió koronát költöttünk el, mihez járul a Vas-
kapuszabályozás 45 millió korona költsége. A 
törvényhozás által a folyamszabályozási mun-
kálatokra rendelkezésre bocsájtott összegből 
felhasználatlan még 45 millió korona, vagyis 
összesen 300 millió korona az, amit viziutak 
fejlesztésére fordítottunk. 

Kiterjeszkedve arra, hogy ez összeg mire 
fordíttatott, felhozza szóió, hogy a hajózás czéljai 
mellett elsősorban mezőgazdasági érdekek szem-
pontjából lett ezen összeg a törvényhozás által 
megszavazva, mert a mezőgazdaság hazánk 
különös helyzeténél fogva, a folyók áradásai 
révén sokat szenvedett és nagy vidékek voltak 
veszélyeztetve. Az összeg tehát legnagyobbrész-
ben mezőgazdasági érdekekre lett fordítva s el-
érhető volt, hogy óriási területek biztosíttattak 
a mezőgazdaság részére. Szóló a párisi 
kongresszus alkalmával kimutatást állított össze 
arról, hogy e téren Magyarországon mit végez-
tünk s a kimutatás a kongresszust is megdöb-
bentette, mert Magyarországon több mint 700 
átvágást létesítettünk és 1700 kilométerrel rövi-
dítettük meg folyóink hosszát; erre kellett nagy-
része a 300 millió koronának. A folyószabá-
lyozási munkálatok befejezésére és folyóink 
hajózhatóvátételére még 100 millió koronára 
van szükség. A Dunát, Tiszát, Drávát, Szávát, 
amelyeknek sok vizük van, egyszerű szabályo-
zássá s mederszoritással hajózhatóvá lehet 
tenni, de ezeknek mellékfolyói épp azon idő-
ben, mikor a tömegáru szállíttatik, oly kis víz-
állással rendelkeznek, hogy azok hajózásra nem 
alkalmasak. Ha tehát azt akarjuk, hogy ezen 
folyók, melyek mezőgazdasági árvédelem szem-
pontjából ezzel a 300 millió korona költséggel 
szabályoztattak, a hajózás czéljáira is teljesen 
megfelelővé tétessenek, erre még 10 millió 
korona befektetés szükséges, mely összeggel a 
Temes-Béga, Arad, Körös, Szamos, Bodrog, Vág, 
Morva folyók hajózhatókká tehetők. A lOOmilló 
ujabb befektetéssel 3800 kilométer viziut fog 
rendelkezésünkre állani. 

Ezen egyesületben a viziutak építésének 
kérdése összekapcsoltatott az öntözőcsatornák 
kérdésével. E tekintetben ugy állanak a viszo-
nyok, amint a földmivelésügyi miniszter is 
tavaly, midőn az öntözőcsatornákról szóló tör-

vényjavaslat tárgyaltatott a házban, kifejtette a 
törvényhozás előtt, hogy a jó öntöző- és hajózó-
csatornák a legritkább esetekben hozhatók 
összeköttetésbe, a kitűnő öntözőcsatorna ritkán 
lesz jó hajózócsatorna és megfordítva. Tagad-

. hatatlan ugyan, hogy lehetnek esetek, midőn az 
öntözés is tekintetbe jöhet a hajózócsatornák-
nál, de hogy nálunk is együttesen hajtassék 
végre, az nem lehetséges. 

Szóló a gazdákat meg akarja attól az 
ábrándtól menteni, hogy a hajózó csatornák 
egyúttal öntöző csatornákká is alakíttassanak; 
a földmivelésügyi minisztérium az öntözés kér-
désének megoldására már tett lépéseket s az 
első öntöző társulat már meg is alakíttatott. 
A földmivelésügyi miniszter intézkedett, hogy 
folyóinknak az a része, amely még a hajó-
zásra alkalmassá volna tehető, felméressék és 
fölvételek készíttessenek s körülbelül 2000 kilo-
méterre tehető az az ut, amely még kellő be-
fektetéssel hajózhatóvá tehető. 

Végül még azt fejti ki, hogy a Tisza-
Duna között tervezett csatorna, amely mező-
gazdasági szempontból az országot érdekli, 
érdekli azon vidéket is, amely a Tiszán tul 
van, mert ez a gazdasági haladásnak még 
nincs azon fokán, mint a Duna-Tisza köze, 
amely a fővároshoz és a nyugathoz való közel-
sége következtében előhaladottabb. Szóló abban 
a hitben él, hogy a földmivelésügyi minisz-
térium ha a Duna és Tisza közötti csatornát 
megépíti, ennek az egész vidéknek oly lökést 
ád, amely a reáforditott költségeket megér-
demli, már azon előnyök szempontjából is, 
melyeket Hieronymi oly szépen kifejtett, a 
közlekedés olcsósága és könnyebbsége szem-
pontjából s remélhető, hogy a magyar nép 
azon előnyöket, melyeketa csatornák nyújtanak, 
ki is fogja használni. 

Előadó határozatát Forster Géza kibőví-
tésével fogadja el. 

Lázár Pál: Azok, kik a csatornatervezet 
mellett foglalnak állást, három czélt tartanak 
szem előtt, 1. a gabona szállításának olcsóbbá 
tételét, 2. hogy egérutat kapjunk kifelé az 
esetre, ha Ausztriával nem boldogulnánk, tehát 
ezek a tengerre magyar jelszót követik, s 
3. közgazdasági és mezőgazdasági czélt vélnek 
szolgálni a csatornák építésével.; Ez utóbbi a 
legfontosabb kétségen kivül, t. i. a gabonaszál-
lítás olcsóbbá tétele. Azok, akik e czél eléré-
sére a csatornát nélkülözhetlennek tartják, 
azon feltevésből indulnak ki, hogy Ausztria ki 
fogja építeni az ő csatornáit. Szóló egy kissé 
pesszimisztikusan nézi az osztrák csatornakiépités 
kérdését, mert azzal, hogy a parlament a tervet 
elfogadta, ez korántsem biztosíték arra nézve, 
hogy azok ki is építtetnek. 

De ha az osztrák csatornák ki is fognak 
épülni, ebből nem vonható le az a következ-
tetés, hogy a buzaszállitás olcsóbbátétele vé-
gett csatornákra szükségünk volna. Hieronymi 
egy számadattal czáfolta meg azok véleményét, 
akik a vasutat alkalmas eszköznek vélik 
arra nézve, hogy versenyezzen a csatornával. 
Hieronymi szerint a vasútnak önköltségi tarifája 
2-5 fillér. Szóló ezt nem fogadhatja el pontos 
számadatnak, mert hisz tudjuk jól, hogy a 
vasút nem szívesen szállít önköltségen s ami-
dőn az önköltséges tarifát megállapítja, egy 
kissé nagyot markol azért, hogy az esetleg 
hozandó áldozatok minél kisebbek legyenek. 
Azt méltóztatnék mondani, hogy ez ráfogás; 
szóló az államvasutak reputácziója érdekében 
kénytelen ezen ráfogással élni, kénytelen azért, 
mert hogyha 2-5 fi)lér volna az önköltség, 
akkor sajnálni tudná szóló vasutainkat, mert a 
porosz vasutak önköltsége tonnakilométerenkint 
csak 1'5 fillér, tehát sajnálná a magyar vasuta-
kat, hogyha az önköltségi számításuk majd 
mégegyszer akkora volna mint a porosz 
vasutaké. De szóló tovább megy, s még a 
porosz vasutak sem elégítik ki azon követelmé-
nyeket, melyeket a vasutakkal szemben jogosan 
felállítunk. Itt vannak az amerikai vasutak, 
melyeknek a tömegáruk S7!Hlitápára alkalmazott 



100. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM . KÖZTELEK, 1901. DECZEMBER HÓ 21, 
80 

normális tarifája akkora, mint a porosz vasutak 
önköltsége. Ebből következik, hogy a vasúttal 
még. többet érhetünk el a szállítás olcsóbbá-
tétele tekintetében, mint a csatornával. Hieronymi 
a 2'5 fillérrel, szembeállította az 1 fillért s azt 
mondja, hogy a viziuton való szállítás meny-
nyivel olcsóbb. Szóló elhiszi, hogy a folyó-
vizeken ilyen olcsó a szállítás, de a csatornák 
építésének költsége kamatterhet visel és von 
maga után és ezt a kamatterhet az államnak 
kell viselni, ép ezért nem áll helyet Heironymi-
nak számítása,'midőn szembeállítja a két szál-
lítási díjtételt. 

Világos tehát az, hogy a vasút bizonyos 
körülmények között a szállításra nézve ver-
senyképes a csatornával. Csak fejleszteni kell 
a vasutat, önműködő kapcsolók, vagy teher-
vonatok létesíthetők s utal Amerikára, hol más-
téfakkorára épitik a vasúti kocsikat, nagyobb 
lehervonatokat állítanak össze s ezen eszkö-
zökkel leszorítják az önköltséget. Nálunk is 
nagy feladatok várnak még megoldásra a 
vasútnál s nem engedhetjük meg, hogy más 
szállítási czélra vonassanak el az ország esz-
közei, mielőtt még ezen feladatok megvalósít-
tattak volna. Nekünk nem az a czélunk, hogy 
építsünk vasutat vagy csatornát, hanem hogy 
olcsón szállíthassunk, s hogy ha ennek van-
nak bizonyos előfeltételei, akkor szóló keresni 
fogja, hogy melyek azok az elsősorban meg-
oldandó feladatok, amelyekkel az ország szállí-
tása olcsóbban lebonyolítható. 

Ha az egész kérdést e szempontból vizs-
gáljuk, azt találjuk, hogy nagyon sürgős fel-
adatok azok, melyek megoldásra várnak, ilyen 
a baja—báttaszéki vasuti-hid, mely két ország-
részt volna hivatva összekötni s mégis évről-
évre halasztják kiépítését azon kifogással, 
hogy nincs rá pénz. Ha tehát pénze nincs az 
országnak arra, hogy ezen két országrészt 
összekötőhidat kiépítse, akkor ne álmodozzunk 
csatornákról. (Helyeslés.) De itt van a gom-
bos—dályai híd, a mátéfalvai, szászrégeni, po-
dolini, orlói hidak, ezekre nézve is azt' halljuk, 
hogy nincs megépítésükre pénz. 

E megoldásra váró sürgős kérdések mind 
arra vezetik szólót, hogy elsősorban a vasutat 
helyezi abba a helyzetbe, hogy olcsón szállít-
hasson s mig e kérdések meg nem oldatnak, 
addig szóló a csatorna mellett állást nem fog-
lal. Ha ezen kérdések megoldattak, akkor ke-
rülhet sor arra, hogy a javasolt csatornák közül 
melyik volna elsősorban megépítendő. 

E tekintetben Hieronymi azt mondta, hogy 
egy véleményen van előadóval, aláírja mind-
azokat a közgazdasági előnyöket, melyeket elő-
adó hangsúlyozott. Erre nagyon áll az, hogysi 
duo faciunt idem non est idem. Előadó a 
magyar közgazdaság érdekeit szem előtt tartva, 
a lehető legsürgősebb csatornákat választotta 
ki, mig Hieronymi fokozatosan véli a csatornák 
kiépítését eszközlendőnek. Szóló megengedi, 
hogy előadó által javaslatba hozott csatornák 
kiépítése szükséges és czélszerü, de csak akkor 
valósítandó meg, hogyha először, a már szóló 
által felsorolt módok szerint a vasutat hozzuk 
jobb helyzetbe s az ország érdekei olyanok 
lesznek, hogy a szükség kényszerit rá a kiépí-
tésre. Ami azt illeti, hogy azon esetben, ha 
Ausztria elzárja előlünk az utat, akkor tengerre 
kell mennünk terményeinkkel, szóló nem látja 
be, hogy miért ne lehetne most is menni, hiszen 
a Dunán lemehetni Galaczig. S miért ragasz-
kodjunk Fiuméhez, melynek mindig túlságos 
követelményei voltak s vannak. De ott van a 
vasúti összeköttetés Fiume felé ; az igaz, hogy 
a Karszt.vonal tömegáruszállitásra nem al-
kalmas, de lehetne sokkal helyesebb össze-
köttetést létesiteni Fiume felé, azonban csak 
akkor, ha a forgalom emelkednék, mert a 
mostani forgalom mellett a kettős vágány kiépí-
tése felesleges Fiume felé. Különben a forgalom-
ban oly akadályok nem mutatkoznak, amelyek 
nagyobb befektetéseket igényelnének. Utal Német-
országra, hol csak akkor kezdték a csatornákat 
kiépíteni, mikor már négyes vágányokon és 

kerülő vágányokon sem bírták a vasutak a for-
galmat lebonyolítani; ott tehát indokolt a csa-
tornák építése. 

Szóló elfogadja előadó határozati javas-
latát azon közgazdasági szempontok miatt, 
melyeket előadó helyesen felsorolt, de nem 
fogadja el Forster Gézának a vukovár—samaczi 
csatorna kiépítésére vonatkozó javaslatát, mert 
az politikai hipotéziseken alapszik. Előadó ja-
vaslatát azonban még az alábbi javaslattal kéri 
kiegészíteni. 

Mondja ki a szakosztály, hogy szükséges-
gesnek tartja vasúthálózatunk olyképen való 
kiegészítését, hogy az ország egyes részei 
szervesebb összeköttetésbe jöjjenek s ilyképen 
azokon az olcsóbb szállítás lehetséges legyen; 
ezen szempontból: 1. megépítendő a baja— 
báttaszéki" és a gombos—dályai híd, 2. kiépí-
tendő a mátéfalvi—szászrégeni, podolin—orlói és 
romhány—drégely vasúti vonalak. 

• Kovács S. Aladár felszólalását a jövő 
hétre kívánta halasztani, miután ugy értesült, 
hogy a szakosztály hajlandó a vitát folytatni a 
jövő héten, de kénytelen most a szakosztály 
figyelmét igénybe venni, nehogy olyan színben 
tűnjék fel eljárása, mintha egy hétig óhajtana 
készülni arra. Azon érvek, melyeket Lázár fel-
hozott, késztetik szólót arra, hogy reflektáljon 
a felhozottakra. Nem áll Lázár azon indokolása, 
hogy ezt vagy amazt a csatornát ne építsük, 
mert arra nincs pénz. Most a csatornákat tár-
gyaljuk és igy a vasutak fejlesztéséről nem lehet 
szólni ez ülésen. Lázár felhozta a dortmund— 
emszi csatornát, melynek ügye hirlapilag is 
szellőztetve volt; ezt ne hozzuk ide oly érte-
lemben, mint előtte szóló tette, mert annak 
czélzata egészen más. Németország nagy folyója 
a Rajna ugyanis oly szerencsétlenül torkollik 
ki, hogy Hollandián megy keresztül s emiatt 
Németországnak Hollandiával szerződése van. 
Hogy Németország függetlenítse magát attól, 
hogy áruival'Hollandián menjen keresztül, ezért 
csinálja a csatornát, tehát ebből nem lehet a 
mi viszonyainkra következtetést levonni és éppen 
nem lehet levonni, amit Lázár levont. 

Szóló elfogadja az előadó javaslatát s 
csak annak egyes indokolásaihoz kiván észre-
vételt tenni. Előadó felemiitette az osztrák 
csatorna-javaslat keletkezését s azt ugy tün-
tette fel, mintha ott hirtelen tervek merültek 
volna fel, mintha nálunk is époly hirtelen ke-
letkeztek volna a csatorna-tervek. Maga előadó 
emiitette, hogy százéves múlttal bir nálunk 
e kérdés s magában Ausztriában 25 év óta 
állami hivatal áll fenn s messzebb vannak a 

. csatornakérdésben, mint mink. Igaz, hogy 
pillanatnyilag pattant ki a javaslat a kiegye-
zési. tárgyalások folyamán s ugy tűnt fel, mintha 
ezt a politikai alkalmat fölhasználták volná 
Ausztriában is, hogy lanceirozhassák és meg-
valósíthassák e kérdést. De hisz mi s.em te-
szünk egyebet. 

Még arra terjeszkedik ki szóló, ami a 
vasút és csatorna közti verseny kérdésében 
mondatott. Régi idő óta foglalkozik ezen 
ügyekkel s a hajózás érdekeit képviselőkre 
nézve a versenyt a vasúttal szemben soha 
sem tepasztalta, sőt ellenkezőleg szóló azon 
javaslathoz is hozzájárul, hogy határoztassék 
el a vasúti hálózat kiépítése, de ma csator-
nákról beszélünk, tehát maradjunk annál a 
tárgynál. Hogy minő szerepe van a vasutak-
nak és hajózó-csatornáknak, erre nézve tag-
lalni kell ezen forgalmi eszközök rendeltetését. 
A közutaknak előnyük, hogy mindenkihez el 
tudunk menni rajtuk, terepakadályok nem igen 
vannak, rajtuk közlekedni lehet mindenkinek 
s alkalmasak a nagy tömegek megmozgatására. 

Hátrányuk akkor keletkezik, mikor nagy 
tömegekét messze kell szállítani. Nézzük -ezzel 
szemben a vasutakat, melyek nem egyebek, 
mint kifejlesztett közutak. Majdnem minden-
felé elmehetünk vasúton, ezek nagy forgalmat 
képesek lebonyolítani, messze tudják az anya-
got szállítani, sokkal jobban mint á közút, de 
nagy'hátrányuk és egyúttal előnyük áz, hogy a 

forgalom lebonyolítása tarifákhoz kötött. Ha mi 
belemegyünk a vasúti tarifák változtatásába, 
akkor megakad a kereskedelem, az ipar és a 
gyár ipar fellendülése, mely mielőtt keletkezik 
vagy létrejön, a tulajdonosnak számolnia kell a 
tarifákkal. 

Most nézzük a hajózó utakat ; ezeknek 
hátrányuk, hogy nem lehet rajtuk akárhová 
menni s hozzá vezető utakat kell csinálni. Hát 
a vasutakhoz nem kell? Ha vasutakat építünk, 
azokhoz is kell vezető utakat készítenünk, a 
miből következik, hogy sem a vasút, sem a 
hajó nem nélkülözhetik a közutat. Ha mi ily 
viszonyok között nézzük, hogy mit szállíthat a 
hajó, látjuk, hogy a hajózás nagy hátránya, 
hogy a téli időszakban nem lehet azon szállí-
tani s csak oly terményeket lehet hajókon 
szállitani, melyek nagy mennyiségben fölraktá-
rozhatók és amelyek olcsó szállítást kívánnak. 
Tehát a vasúton fog megmaradni mindaz a 
termény, amely megfizetheti a vasúti költséget, 
mert a vasútnak előnye a gyors szállítás, a 
hajóra pedig az a termény kerül, amely meg-
engedi, az időszakos megszakítást, amihez 
szóló a gabonát is sorozza. 

Tudjuk nagyon jól, hogy a nagy tömeg-
áruk szállításánál a vasutak mindig meg szok-
tak akadni s ekkor meglehetősen kellemes tu-
dat lenne, hogyha a hajókkal lehetne ezen 
dolgon segíteni. Arra a következtetésre jut, 
hogy ne csak azon vasutakat s vonalakat 
építsük ki, melyeket Lázár fölsorolt; hanem 
építsük ki egész vasúti hálózatunkat s hozzuk 
kapcsolatba a hajózó utakkal. 

Helyesen emiitette Kvassay azon csatornát, 
amely a Duna és Tisza közt tervbe vétetik, a 
mely természetes hiányok kipótlását fogja ké-
pezni, de elhibázottnak tartaná, hogyha ezen 
szőnyegen lévő javaslattól eltérőleg, ezen csa-
tornán illetéket is akarnánk szedni. De meg-
jegyzi végül, hogy nem áll azon az álláspon-
ton, hogy minden néven nevezendő szállítást 
illetékmentesitsünk, mert ha egyes helyeken 
már létező hajózási akadályok eltávolításával a 
forgalom lebonyolítását olcsóbbá teszszük, akkor 
ezen haszonból, amit az illető szállítók élvez-
nek, adjanak ezek át bizonyos részt a lé-
tesítőnek. 

Lázár Pál kéri, hogy az idő előre-
haladottsága miatt a tárgyalás elnapoltassék és 
az előadói javaslat egész terjedelmében a 
„Köztelei" - ben közzététessék, hogy az érdekel-
tek ahhoz hozzájuthassanak. 

Bujanovics Sándor elnök ugyanezt kí-
vánta szintén a szakosztály elé terjeszteni. — 
A szakosztály helyeslésével találkozik bizonyára, 
ha kimondja, hogy á mai tárgyalás az idő 
előrehaladottsága miatt berekesztessék s decz. 
hó 18-án d. u. folytatólagos ülés hivassék 
egybe és hogy az előadói határozati javaslat 
indokolásával együtt egész terjedelmében a 
„Köztelek* lap legközelebbi számában közzé-
tétessék. (Helyeslés.) 

Ezzel az ülés véget ért. 

Agrár-napok. 
(B. B.) Gyűlés gyűlés hátán. Ember 

ember hátán. Terv tervet követ. Pezseg az 
aktivitástól az OMGE. A közgazdasági 
élet legsúlyosabb problémái vonulnak el 
napról-napra zöldasztala mellett. Változ-
nak a kérdések és változnak az érdek-
lődők, de az érdeklődés nem fogy el. 
Inkább az idő fogy. Annyi beszélni való 
akad, hogy az ülések vacsora idejéig 
nyúlnak s akkor is meg kell szakítani 
azokat. Sok a megbeszélni és sok az el-
igazítani való. 

Az ember önkénytefenül megkérdi, 
hogy az OMGE. falai között véghez menő 
nagy szellemi produkczióknak hol vannak 
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. a végrehajtó tényezői ? Ki végzi a ren-
geteg anyag előkészítését, s ki végzi gon-
dos feldolgozását a rengeteg határozatok-
nak? Ki súlyozza meg annyi tárgyalás 
tanúságait a tervszerű végrehajtás ere-
jével? Kevés férfiú egy egész társadalmi 
parlament szellemi adminisztrálását végzi 
itt. Görnyednek a szellemi terhek alatt, 
mint a bőtermö gyümölcsfa s a gazdag 
termés súlyát az ambiczió és a szorgalom 
támasztja alá. Az OMGE. közgyűlésének 
nem lesz oka elégedetlenkedni. Ritka 
szép és buzgó munka folyik ennek az 
egyesületnek a kebelében. Pezseg az élet, 
forrong az érdeklődés. 

Pedig az igazi agrár-napok csak 
ezután következnek. E hó 15-én az 
OMGE. tartja közgyűlését. Ezt követőleg 
a Magyar Gazdaszövetség, 16-án a Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetségének 
nagygyűlése van kitűzve. És mindezen 
gyűléseknek nem puszta ünnepi jelentő-
ségük van. Nem csupán egyévi sáfár-
kodásról való beszámolásnak perczei 
lesznek azok. Hanem főben járó köz-
gazdasági kérdésekben is megnyilatkozik 
a gazdaközönség. Itt van elsőnek a vám-
politika. Itt van másodiknak a kivándor-
lás. Mindkét kérdést napirendjén látjuk 
a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének; amelyben összefut az egész 
szervezett magyar gazdatársadalom. 

A vámpolitikai kérdéseknek két moz-
zanatára nézve kell kialakulnia a nagy-
gyűlés állásfoglalásának. Egyik: az ön-
álló vagy a külön vámterület régi vitás kér-
dése. Erre nézve a gazdaközönség állás-
pontja már tisztázva van. Ez az álláspont 
a közös vámterület alapjára helyezkedik, 
de csak a tisztességes és méltányos 
kiegyezés garancziáinak árán. Ám a 
Fej érmegyei gazdasági egyesület külön 
véleményt jelentett be. Neki az önálló 
vámterület kell. Joga, sőt kötelessége 
volt külön véleményt nyilvánosságra hozni 
és kapaczitálni mellette. De ez a külön 
javaslat azt is felteszi, hogy a- közvéle-
mény mellette van. Az idők változnak. 
Ujabb tanulságok fordíthatnak a meg-
győződéseken. Jól van tehát: tartsuk 
meg a tüzpróbát és számoljunk le újra 
a közvélemény jogosult tényezőivel. 

Másik mozzanata a vámpolitikának 
a német vámtarifa. Terhes kérdés, melyen 
hónapok óta rágódik az egész magyar 
sajtó. Mi legyen a felelet a német agrár 
vám emelésekre ? Mely vonalon fenyeget 
a legnagyobb károsodás? Az alku útjára 
lépjünk-e, Vagy vámháboru legyen ? 
Hogyan kárpótolja magát vámpolitikánk 
megrekedt kiviteli érdekeinkért ? Mind-
ezekre a kérdésekre feleleteket keres és 
feleleteket akar adni a nagygyűlés. Le 
akar számolni a helyzettel és közvéle-
ményt akar teremteni az óhajtandó meg-
oldás számára. 

Aztán jön a kivándorlás ügye. Egy 
teljesen szabályozatlan ügy. Egyfelől 
arról határoz a nagygyűlés, hogy a ki-
vándorlás gazdasági és társadalmi moz-
gató okainak megbeszélése országrészi 

nagygyűlések tartandók a veszélyeztetett 
helyeken. Tehát mind a négy ország-
részben, mert mozog már mind a négy. 
Itt kerülnének nyilvánosságra a bajok, 
itt iratnak elő az orvosszerek. Ezeknek 
az orvosságoknak elkészítése és beadása 
a hosszú jövő feladata lesz. De a leg-
közelebbi jövő sürgős kötelessége, hogy 
a kivándorló nagy tömegeket ne hagyja 
teljesen törvényes oltalmon kivül. Német-
országnak, Olaszországnak kivándorlási 
törvénye van. Anglia és Belgium is hi-
vatalosan beleavatkoznak ebbe a moz-
galomba. Törvény kell nekünk is, mely 
az állam érdekeit és kötelességeit össze-
egyeztesse az egyének jogaival és érde-
keivel. Mely irányítsa a tömegeket, fel-
ügyelje, védje erkölcsi s anyagi érdekeiket 
az ámítások, az uzsora s a fehér rab-
szolgaság elől s tartsa meg a távozót a 
magyar állameszmének lehetőleg még 
idegen földön is. Ebben a széles vonat-
kozású kérdésben is elvi álláspontot fog-
lal majd a nagygyűlés. 

Nem jelszavak röpködnek a levegő-
ben, hanem érett eszmék s kidolgozott 
tervek fekszenek a nagygyűlés zöldasz-
talán. S tárgyalja majd ezeket egy ön-
tudatos, egységes programm alapján mű-
ködő, szervezett társadalom. Jelentőségét 
fejtegetni ennek a nagygyűlésnek, ma már 
nem kell. Ez ma már a félország szó-
csöve. 

Lelkünkből üdvözöljük mindazokat, 
kiket az agrár-napok idejére közénk hoz 
a hazafias kötelességérzet, nagy, belátha-
tatlanul fontos és önzetlen társadalmi 
munka teljesítésére. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: KoTácsy Béla. 

A jászberényi m. kir. földmives-
iskola yorkshirei sertéstörzsének 

ismertetése. 
A jászberényi m. kir. főldmives-iskolával 

kapcsolatos gazdaságban 1897-től egy hat koczá-
ból álló yorkshirei sertéstörzs állíttatott be -te-
nyésztésre. E fajtára esett a választás azért, 
mivel a sertésnek itt, tekintettel a birtok bel-
terjesen kezelt voltára, csak esetleges legelői 
vannak ugy, hogy a legelő mellett állandóan a 
készből is kell a sertéseket etetni. Ily tartást 
a mangalicza nem fizethet meg, mivel lassú 
fejlődése, évente egyszeri malaczoztatása s nem 
annyira szaporátlansága, mint inkább az egy 
kocza alatt hegyható malaczok nagyon is kor-
látolt száma mellett a bevételi oldal igen kis 
számokkal lenne összeállítható. 

A gyorsabban fejlődő, szaporább, a kész 
takarmányt épen ez oknál fogva jobban érté-
kesítő yorkshirei fajta tenyésztésbe vétele elő-
nyösebbnek ígérkezett, annyival is inkább, mivel 
e homokos talajú gazdaságban a nagy bur-
gonyatermesztés sok hulladékot ad, melyet a 
hússertés inkább haszonra fordít. Nem utolsó 
indok volt még e fajta felkarolásánál az sem, 
hogy a sertéstenyésztés irányának, tekintettel a 
külföldi fogyasztók kívánalmaira, előbb-utóbb, 
különösen olcsó sertéslegelővel nem rendelkező 
gazdaságokban njeg kell változnia, melyre te-
kintettel szaporítani czéloztatott ezzel azon 
sertéstörzsek száma, melyek hivatva lesznek a 

' felmerülendő tenyészállatszükségletet fedezni. 

Négy évi tenyésztési idő alatt kitűnt e fajtának 
minden fényes oldala, sőt feltűnően bebizonyo-
sodott, hogy a gazdaközönség előtt e fajtával 
együtt járó azon fogalmak, melyek annak el-
helyezése körüli költségességét, a 'takarmányo-
zás iránti rendkívüli igényeit illetik, nagyon 
tévesek, mert semmi esetre sem oly nagyok a 
differencziák, mint a minőket felhoznak akkor, 
midőn ezt és a mangaliczát párhuzamba ál-
lítják. 

E gazdaságban a kisgazdák kiképzése lé-
vén a feladat, tekintettel azok viszonyaira, lehe-
tőleg csak olyant óhajtunk mindenben bemu-
tatni, amit követendő példaként láthatnak az 
iskola növendékei s az iskola gazdaságát tanul-
mányozás czéljából látogató gazdák. Épen erre 
tekintettel már a berendezkedésnél az egy-
szerűség volt a jelszó s a yorkshirei sertések 
részére készített ól tégla alapon vályogfalból s 
ezen nádtetőből készíttetett, csak a legszük-
ségesebb helyiségekkel. 

Évente kétszer fiaztatunk, mely fiaztatások 
közül az egyik márcziusra, a másik szeptem-
berre esik. A tavaszi malaczok mind felnevel-
tetnek s kis részben a kereslet hiánya miatt 
mint tenyészállatok, nagyobb részben azonban 
deczemberben félhizott állapotban adatnak el. 
Az őszi malaczok azonban tapasztalás szerint 
sokat szenvedvén fiatal korukban a hidegtől, 
kivétel nélkül mint pecsenye-malaczok értéke-
síttetnek négyhetes korukig. 

Kiváló gonddal történik a magnak való 
koczák kiválasztása. Csakis kifogástalan test-
alkatú, gyorsan fejlődő, állandóan jó tápláltsá-
got mutató szapora természetű azon koczák 
alól választatnak ki, melyek anyjuk bőtejüsé-
gét a rendkívüli jól tápláltsággal árulják el. 
A tavaszi fiadzásu malacz a jövő év őszén 
fiadzik először, vagyis tizennégy- hónapos kor-
ban bocsájtatik kan alá. Ily módon az első 
malaczok sohasem neveltetnek fel, de a fiatal 
kocza sem romolhat le a* szoptatás alatt, mivel 
malaczai 3—4 hetes korban pecsenyének el-
adatván, megszabadul tőlük, mielőtt a szop-
tatás teljes kifejlődésére káros hatással lehetne. 
Az egy kocza alatt hagyott malaczok száma 
nyolcz, legfeljebb kilencz. 

A hat kocza mellettt egy kan van, mely 
a kanmalaczokkal jár s csakis a bugatásra 
szánt idő előtt egy héttel bocsájtatik a koczák 
közé. Sem a kan, sem a kocza ekkor külön-
leges takarmányozásban nem részesül, mivel 
mindkét nembeli állat tartása rendes körülmé-
nyek között is oly megfelelő, hogy a párzás e 
mellett kifogástalanul megtörténhetik. A sikert 
előmozdítandó: ha egy vagy két nap alatt több 
a rühető kocza, .az egy vagy legfeljebb kétszeri 
bugatásban részesült kocza eltávolittatik, hogy 
a kan termékenyítő képességét ne koczkáz-
tassa, illetőlég a koczák 2—3 hét multán való 
újbóli megindulása kikerültessék. 

Egy év alatt, különböző időszakban két-
szer hasasodván meg a kocz&k, életrendi és 
takarmányozási viszonyaik á különböző hasas-
sági, úgyszintén szoptatási időszakban más és 
más.eljárást igényel.. 

A télen hasas koczák ha csak az idő-
járás rendkívüli zordsága ez elé gátat nem vet, 
naponként a nap melegebb, tehát déli óráiban 
legalább egy-két órát a sertésudvaron kivül 
töltenek. Ennek kevésbbé legeltetés, mint in-
kább a mozgás a czélja, mivel a földek rész-
ben bevettettek, részben pedig tavaszi alá van-
nak felszántva. Kivétel ez alól azon időpont, 
midőn hó nincs, de a föld fagyos, midőn is 
bujább rozsvetésekre hajtatnak azon szándékkal, 
hogy ott legeljenek, mely legeltetés életrendi 
hatása, tekintettel a téli takarmányozásnak 
meglehetős kevés változatosságára, — rendkívül 
jó. A körülbélül 180 kilogr. sulyu koczák napi 
adagja a téli hasasság idején a hasasság kez-
detén 6, később 8 kg. főtt apró burgonya, 
1 kilogramm korpa és leginkább a nyálképzés 
előmozdítása végett 0"5 kilogramm tengeri, 
mely tekintettel az elérendő czélra, csöves 
állapotban adatik. 
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Tapasztalati tény, hogy e fajta majdnem 
kizárólag ugy képes jól értékesíteni a takar-
mányt, ha azt moslék alakjában kapja. A takar-
mány jó 'értékesítésére pedig legtöbb befolyás-
sal lévén az, hogy mily állapotban fogyaszta-
tik a legszívesebben, rendkívül. lényeges a 
moslék sűrűségi állapotát ugy meghatározni, 
amint azt a sertések legszívesebben fogyasztják. 

Azon víz, melyben a burgonya fő, a hasas 
koczákra mérgező s igy magzatelhajtó hatás-
sal bírván feltétlenül eltávolítandó s a főtt 
burgonya- és korpaadaghoz annyi friss víz 
töltendő, amennyivel a kívánt sűrűsége a mos-
léknak legjobban elérhető. Két-három, napi kü-
lönböző sürüsé'gü adagolás mindenkit' riieggyőz 
afelől, hogy mily állapotban fogyasztja a kocza 
legszívesebben. Általánosságban felvehető, hogy 
az olyan moslék a legjobb, melyben összeállí-
tása után a kavaró lapát lassan dől el. A fel-
etetésre szánt főtt1 burgonya mindig langyos, 
sőt az idő hidegebbre fordultával meleg legyen. 
Azt elérni, hogy a burgonya meleg maradjon 
nem nehéz még ott sem,' hol csak egyszer főzik 
azt napjában, mivel a hordóba vagy kádba 
forrón legyömöszölt főtt burgonya sokáig meleg 
marad, moslékká készíteni pedig csak közvet-
len az etetés előtt szükséges. 

Az etetések száma naponként három és 
pedig reggel burgonyamoslék korpával, délben 
a csövestengeri adag és délután ismét a bur-
gonyamoslék másik fele korpával. A délutáni 
moslékadag mindig nagyobb, mivel ekkor szí-
vesebben fogyasztják a sertések. A takarmá-
nyozás a szabadban történik s ettől csak akkor 
van eltérés, ha az idő rendkívül zord. Takar-
mányozás közben ürít a sertés legtöbbet s igy 
tisztasági szempontból is helyesebb a szabad-
ban való takarmányozás. 

Ez adagolás megmarad a fiadzás körüli 
időben, sőt a szoptatás első hetében is, mely-
nek eredménye a bő, de híg tej, mely bélhurut 
képződést a malacznál kizárja. Az egy hetes 
szoptatós koczánál azonban az étvágy feltű-
nően emelkedvén, a takarmányadag is szapo-
rittatik, de csak korpával és pedig emeltetik a 
korpa 1*5 majd 2 kilogrammra a 8 kilogramm 
burgonya mellett, de ennél soha többre. Nincs 
is szükség reá,, mivel a rendkívül aprónak szüle-
tett, de igen gyorsan fejlődő malaczok a har-
madik hetes életkorban ad libitum árpát sze-
melnek, mely mellett az anya teje teljesen 
elegendő. Bő alom mellett az abba bujt ma-
laczok nem fáznak, legfeljebb gyors lehűlés 
mellett van arra szükség, hogy a ketrecz pár 
napon deszkával borittassék le. 

A szoptatás első hónapjában, a takar-
mányozási időt kivéve az anyakoczák mindig 
malaczaikkal vannak; a második hónapban 
azonban a reggeli etetés után a koczák mala-
czaiktól külön rekesztetnek, délben szoptatnak, 
a délutáni etetésig ismét külön vannak s csak 
az éjjelt töltik ismét együtt. Ha ez időtájt, azaz 
áprilisban kedvező az idő, a szérűskert fakadó 
növényzete napról-napra több-több takarmányt 
nyújt ugy a koczáknak, mint a velük együtt 
kint időző malaczoknak, melynek arányában a 
már romlandó, de úgyis jórészben elfogyott 
burgonyaadag apródonként kevesbittetik. 

Két havi szoptatási idő olyannak bizo-
nyult, mely teljesen elegendő a malacznál oly 
fejlettség elérésére, mely mellett megfelelő tar-
tás esetén akadálytalanul tovább fejlődhetik. 

Elválasztás után, ha van még burgonya, 
ebből kapnak a malaczok is 2 kilogrammot, 
1 kilogramm árpadarával moslék alakban, az 
öreg koczák pedig 4 kilogramm burgonyát, 
1 kilogramm korpával és emellett legelőre jár-
nak. Burgonya hiányában legelő mellett a ma-
laczok árpadaramoslékot 2 kilogramm árpa-
darával, az öreg koczák pedig 2 kilogramm 
korpamoslékot kapnak. 

A takarmánycsere a zöldtakarmány-kaszá-
lás kezdetével áll be s kezdődik szöszösbük-
könynyél, folytatódik, luczernával s ezzel együtt 
korpával. 

A zöldtakarmányozási időszak beálltával 
a kész takarmányadagolás naponta csak egy-
szer és pedig a déli időre szorítkozik. Ekkor 
az öreg koczák adagja 1 kilogramm szöszös-
bükköny, majd luczerna s 0"5 kilogramm korpa 
együtt moslék alakban, a választott malaczoké 
0'25 kilogramm zöldtakarmány s 0"5 kilogramm 
korpa. A zöldtakarmány szecskázva van s réte-
gezve kerül közé a korpa mindég ugy ké-
szítve, hogy feletetés előtt 24 óráig áll. Az 
adagoláshoz annyi friss víz öntetik hozzá a 
vályúba, amennyi a legkívánatosabb sűrűséget 
adja meg. 

Az ezen kívüli takarmányszükségletet le-
gelés utján szerzik meg a sertések és pedig 
elegéndő erre a hat koczának és mintegy 50 
darabból álló szaporulatának, valamint a sül-
dőknek a szérüs kert 1'5 kat. hold területén 
fakadó növényzet s a későbbi vetést igénylő 
tavasziak vetésére még elő nem készített terü-
leten talált anyag. 

Rossz legelőnek van a yorkshirei ki-
kiáltva, eredeti alakjában tényleg az is. Itt 
azonban jól legel, mivel a legelést' gátló haj-
lott orr következetes kiválasztás utján már-már 
ki van küszöbölve, melylyel legelőkihaszná-
lási, illetve turási képessége tökéletes lett. 

Érdekes látni, hpgy a még elvétve elő-
forduló egy-két példány, melynél még hajlot-
tabb az orr, mint a többinél, a legeltetési idő 
alatt gyengébb kondiczióban van, mivel nem 
tud annyit túrni, mint a többi. A tűrőképes-
ség fejlesztése egyébként nemcsak azért fontos, 
mert olcsóbban tartható ugy a sertés, de jobb 
ós olcsóbb gyomirtó és féregpusztitó alig van 
a sertésnél. 

Kész lóher- vagy luczernaföldbe nem 
hajtjuk a sertést, mivel sokat izékel, több érté-
kűt, mint amennyire a kaszálás, szecskázás és 
elkészítésre fordított munka értékelhető, s mint 
legelőt csak a fiatal fakadást szereti; szecs-
kázva, keverve pedig még az elvirágzásban 
levőt is elfogyasztja, de meg ily kész legelő 
mellett nem tur s igy a különben kártékony 
férgeket, gyomokat nem pusztítja, pedig épen 
ebben látjuk a yorkshirei rendkívüli előnyét, 
akkor nyerjük nagy hasznát, ha a hulladékok 
s másként fel nem használható anyagok is 
értékesülnek s a föld férgeit is pusztítjuk általa. 

Ámbár itt valamely növényféle lekerülése 
után a talaj azonnal felszántatik, nem volt 
még eset, hogy a legeltetés csak kis időre is 
elmaradt volna. Kora tavaszszal a szérűskert, 
később a korai zöldtakarmányfélék fokozatos 
kaszálásával szabaddá vált területek, a csala-
mádé és tengeri alá szánt s még be nem vetett 
földek, ismét a szérűskert, a gabonatarlók 
leszántásukig, sőt e sekélyen leszántott terüle-
tek szántás után is friss kelésükkel, burgonya-, 
répatarló mindig ad legelőt. 

Határozottan a melegebb időszak az, mi-
dőn több óvatosággal kell eljárni a legeltetési 
idő .megválasztásában. Zord időtől eltekintve, 
mely semmiféle állat kinttartására nem alkal-
mas, soha sem láttuk télen fázni a yorkshireit, 
illetve a hideg időszakban való legeltetés kár-
tékonynyá nem vált; de nyáron, meleg napos 
időben már a délelőtt 10 órai idő is alkalmat-
lan a legeltetésre s a legelés erőszakolása ily 
időn tul különösen a fültő és könyök mögötti 
tájon oly helyi bőrlobosodásra ad alkalmat, mely 
miatt a fiatal állat sokat szenved s leromlik; 
az idősebbek bőre kevésbbé lobosodik ugyan 
meg, de ezek részleges szélütés miatt bénulá-
sokat kapnak, sőt ezeket rövid időn belül el-
hullást okozó gutaütés, is érheti. Itt nyáron 
hajnalban legeltetünk reggeli 8 óráig és dél-
után 6 óra tájtól késő estig. Az ezen kívüli 
napszakot fedél, alatt töltik sertéseink. 

A szeptember havi malaczoztatáshoz ju-
niusban történik a koczák felbugatása s az. ezt 
követő hasassági időszak alatt csakis abban a 
takarmányozásban részesülnek, a mely a zöld 
takarmányozási időszak kezdetétől leíratott. 
Javulás annyiban áll be, amennyiben magyar 

tehenészet lévén, a tej vajjá dolgoztatik let' 
melynek hulladéka a hasas koczáké. 

Egy egyszerű, téglából készült fürdőmé-
dencze van a kut közelében, melynek vize 
hetenként felujittatik, hogy abban kedvök sze-
rint fürödhessenek. Éz a mily nélkülözhetetlen, 
épen olyan hasznos a sertések egészségének 
fentartására. 

Körülbelül az aratási idő az, midőn a 
nemi ösztön a malaczoknál ébredni kezd, mi-
dőn is az eddig együtt járt malaczok ivar sze-
rint külön választatnak ugyan, de takarmányo-
zás tekintetében más elbánás alá nem esnek, 
mivel bá,r a kanok takarmánya is vizenyős, de 
a sok mozgásra s vérmérsékletükre tekintettel, 
a czélnak megfelelő fejlődésüket ez eljárás 
nem rontja. 

Midőn az ősz elérkezik, illetve a téli ta-
karmányozás lép életbe, akkor történik a meg 
nem felelő süldő kanok kiherélése s ettől 
kezdve történik, a másként a magnak szánt sül-
dőknők tartása. Kevesebb nedves takarmány, 
több szemes eleség jár ki ezeknek, mely mel-
lett jó fejlődésük biztosíttatik, s elnehezedésük, 
különösen pedig elpoczakosodásuk kizártnak 
tekinthető. A félévet őszszel letöltött süldő 
kanok téli napi adagja 2 kilogramm főtt bur-
gonya, 1 kilogramm korpa és J/2 kilogramm 
árpa, .esetleg zab. A tenyészkan ugyanugy, de 
kétszeres adagot kap. 

A Kühne Edénél kapható Ventzky-féle 
szabadalmazott gyors burgonyafőző kitűnő 
szolgálatot tesz s kevés tüzelő anyag fogyasz-
tása mellett gőzzel főzi a burgonyát s könnyű 
kezelhetősége s azon körülmény, hogy a göz-
fejlésztéshez használandó kevés viz külön vá-
lasztása rendkívül könnyen történik, igen 
ajánlja e gép használatát. 

Még mindig nem nagy lévén a kereslet a 
tenyészállatok iránt, a tavaszi szaporulat el-
adásra elő nem jegyzett része november elején 
hízóba állíttatik a karácsony táján félhizottan 
értékesül. Ily állapotban rendkívül kéresett, 
mivel a mellett, hogy zsírt is ád, husa, de 
különösen sonkája rendkívül ízletes. Hat, leg-
feljebb nyolcz heti hizlalási időnél tovább nem 
megyünk, azért, mivel a milyen rohamos ez-
ideig a súlygyarapodás, épen oly csekélyre 
redukálódik az ez időn tul; de fő indok az : 
hogy a félhizott ennél a keresett czikk, ezentúl 
csak épen ugy keresik és fizetik, mint a zsíros-
sertést, melyből a felhajtás januárban min-
denütt óriási. 

Tömeges burgonyatermesztés mellett az 
apró, másként nem értékesíthető burgonya itt 
billent nagyot a bevétel számláján. E rendkí-
vüli fogyasztóképességü sertésfajtánál csak a 
6—*8 hét vége felé tűnik fel, hogy unni kezdi 
a sok krumplit, akkor, midőn már úgyis vá-
góra kerül. 

Darabonként a mult évben 50 kilogrammo-
sak voltak a süldők a november elején való 
hizóbaállitáskor s karácsonykor 110 kilogramm 
átlagos súlyt mutattak, vagyis a napi gyara-
podás 55 napi hizási idő alatt 1 kilogrammon 
felüli. 

A rohamos súlygyarapodás s az aprólé-
kosságig pontos ellátás eredményeül oly nagy 
a fogyasztó képesség emelkedése? hogy heten-
ként válik szükségessé az adagok változtatása. 
A régi magyar hizlalók közmondása: „olyan 
legyen a hízó sertés étvágya, hogy még a 
maga ganaját is megegye" majdnem szóról-
szóra igaznak bizonyul. Jól kell értelmezni a 
közmondást, mely nem épen arra czéloz, hogy 
a gondos adagolás és ellátás mellett az étvágy 
nemcsak ne csökkenjen, de sőt az a falánk-
ságig fokoztassék, tudva azt, hogy a felvett ta-
karmány nagyobb tömege csakis igy épül fel 
azzá, a minek előállítása czéloztatik. 

A körülbelül 50 kilogramos süldők első héti 
adagja 4 kg. főtt burgonya, 1'5 kg. árpadara 
sűrű moslék alakjában melegen adagolva s 
ehhez tekintettel a burgonya nagy keményitő-
tartalmának tökéletesebb megemészthetőségére, 
nyálképzés czéljából 1 cső tengeri adatik; 
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azért csövesen, hogy igy több rágó mozgás 
végeztetvén, több nyál választassák el. A má-
sodik hét elején az árpadara 2, a harmadik 
hét elején 2'5, a negyedik hét elején 3 kg.-ra 
emeltetik, a burgonyaadag addigi 4 kg. mennyi-
ségének, valamint az 1 cső tengerinek érintetlen 
hagyása mellett. Tetőpontján van itt a fogyasztó-
képesség s miután a vevők szívesen látnak a 
jó hus mellett egy kis zsiit is, az ötödik hét 
elején a burgonyaadag a 3 kg. á rpadara mel-
lett 2 kg.-ra leszállittatik s e helyett egy kg. 
tengeridara kerül a keverékbe. 

Ami az adagok napi elosztását illeti, az 
etetetési rend az, hogy a háromszori napi ada-
golás mellett, a burgonya-dara moslék reggel 
és délután, a csöves tengeri pedig délben kerül 
eléjök. A reggeli adag valamivel kisebb a dél-
utáninál, mivel reggel kevésbé mohó az étvágy. 
Az időváltozás befolyását az étvágyra lehetet-
len tagadni ; aprólékosnak tűnhet fel, de na-
gyon ügyelünk arra, hogy az etetési idő be-
következtével mily magatartást tanúsítanak a 
hizók s ha esetleg kevésbbé lá rmásak: nem 
adjuk oda a kiszabott adagot, nehogy ezzel 
emésztetlenséget idézzünk elő, de a szokottnál 
kevesebbet kapnak. Hirtelen időváltozásnál 
hidegről enyhébbre, vagy viszont forduló időnél 
szokott az étvágy csökkenése egy-két napra 
előállani. 

A só napi adagja 2 grammban van fejen-
,ként megszabva, mely mennyiség egy hétre 
' számítva a hétnek nehogy — feledésbe menjen — 
egy és ugyanazon napján egyszerre adagoltatik 
a moslékra félhintve. 

A hízó süldők ártányokból és koczákból 
állanak. Kétségtelen, hogy a hizlalási idő alatt 
2—3 izben fellépő nemi ösztön a ki nem mis-
károlt süldő koczáknál sulyapadást idéz elő, 
de még mindig kevesebb igy a kár, mint akkor 
lehet, ha a miskárolá's végett előhívott herélők 
valami ragadós nyavalyát hurczolnak be. 

A hizók tanyája déli i rányban nyitott 
félszer; sohasem fáznak alatta, sőt nem épen 
kemény hidegben a félszer elé a téglára is 
kifekszenek. 

A yorkshireiek egészségi állapota feltű-
nően jó, négy év alatt elhullás csak ugy fordult 
elő, hogy a kocza 1—2 malaczát agyonnyomta. 
Amit-a mangaliczánál látni : hogy nagy tömegű 

' burgonya fogyasztás esetén gyakran hánynak, 

Csak nem rég hangzott el egy okos figyel-
meztetés arra nézve, hogy a németországi hen-
tesek nagyon panaszkodnak levágandó és 
hentes-áruk készítésére alkalmas sertések hiánya 
miatt. A yorkshirei kiválóan alkalmas arra, 
hogy igényeiket ezzel kielégíthessük s igy nem 
ajánlható eléggé, hogy ott, a hol a viszonyok 
megfelelők, a mangaliczának yorkshireivel való 
keresztezése, vagy a yorkshireinek tiszta vér-
ben való tenyésztése jobban felkaroltassék. 

Hogy a sertésvészszel szemben mily 
ellentállást, tanusit a yorkshirei, erre nézve 
határozott feleletet adni nincs módunkban. 
A jászberényi határ a sertésvész miatt évről-
évre zár alá kerül, de az itteni törzsben még 
nem lépett fel e betegség. Hogy fel ne lépjen, 
erre törekszünk azzal, hogy folyóhoz, — mely 
legtöbb esetben a fertőzés kiinduló pontja, — 
nem h a j t j u k ; a cselédeknél szokásos örökös 
sertéscserélgetés tiltva van s amit eladás 
végett a majorból kihajt, azt többé vissza nem 
haj that ja . Nem volt még panasz, hogy e miatt 
valaki kárt szenvedett volna, mivel annak biz-
tos tudatában, hogy a kihajtott sertés vissza 
nem hajtható, mindenki igyekszik biztos vevőt 
keresni s végül vonatra hajtott , vagy onnan 
hozott sertéseket kizárólag tengelyen szállítunk. 

Az 1900. évben: selejtezett öreg koczák, 
tenyészkanok, pecsenyemalaczok és hizó sül-
dők eladásából 2642 korona 85 fillér vételez-
tetett be, mely bevétellel szemben az összes 
tényleges kiadás 1950 korona 68 fillérben álla-
píttatott meg. Az egyenlegre eső 692 korona 
17 fillér búr tisztességes haszon égy 6 koczá^ 

ból álló tenyészetnél, mégis remélhető, hogy 
emelkedni fog ha a tenyészállatokra vonat-
kozó kereslet valamivel nagyobbodik. 

Szabó István. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A takonykór felismeréséről. 
A takonykór az egypatás állatoknak (ló,, 

szamár stb.) fertőző megbetegedése, mely róluk 
az emberre is átragadhat. Más háziállatokra mes-
terségesen átojtható ugyan, de természetes uton 
ezek fertőzése nem jön létre. Legfogékonyabb 
iránta a szamár. 

A takonykórt előidéző baczillus a szabad 
természetben, növényi anyagokon, vagy a ta-
lajban nem szaporodik, hanem csak az állati test-
b e n ; ézért egészséges állatoknak megfertőzése 
többnyire beteg állatokkal való közvetlen érint-
kezés u t j án történik és csak kivételesen köz-
vetítik azt a betegekkel érintkezett személyek 
vagy tárgyak. A ragály a megbetegedett szer-
vek váladékaiban v a n ; leggyakoribb a fertőzés 
az orr váladéka ut ján, mely vagy az orrok 
érintkezése vagy a jászol, szerszám, takarmány 
stb. közvetítésével kerülhet más állatba. A bőr 
sérülései szintén képezhetik a fertőzés kapuját , 
a táplálócsatornán és a nemzőrészeken ritkán 
következhetik be a fertőzés. 

A ragályanyag bejutása u tán a betegség 
egy ideig lappangva fejlődik; a lappangási idő-
szak tar tama igen változó, függ az illető állat 
hajlamosságától, a fertőzés helyétől, a ragályozás 
erősségétől (a ragályanyag virulencziájától) stb., 
annyi azonban tény, hogy a takonykór hat 
hónapig és még tovább is lappanghat az állat 
testében, mig végre egyes tünetek, jelenlétére 
gyanút keltenek. 

Régi idők óta a takonykór három alakját 
külömböztetik m e g : az orr takonykórját, a bőr-
férget és a rejtett .takonykórt. 

Az orr takony kórjánál az egyik vagy mind-
két orrnyilasból orrfolyás lép fel, mely kezdet-
ben higan folyó, világos, áttetsző, később sárgás-
szürke, genyes, néha vércsikokat is tartalmaz. 
Az orrüreget kibélelő nyálkahártya élénkebb 
piros, duzzadt, erei helyenkint feltűnően tágul-
nak. Utóbb az orr alsó harmadában, többnyire 
az orrsövényen kendermag- egész borsómekkora-
ságu, szürkéssárga kiemelkedő göböcskék vehe-
tők észre, melyek körül a nyálkahártya gyűrű-
alakban élénkebben piros és erősebben duzzadt. 

Ezen csomók később tetejükből kiinduló-
lag szétesnek, szabálytalan alakú sárgás, sza-
lonnás alakú fekélyek jönnek létre, melyek 
előbbre haladottabb esetekben sugaras hegge-
ket képezve gyógyulnak. 

Az orr megbetegedésével egyidejűleg az 
ugyanazon oldali állalatti nyirokmirigyek is 
megnagyobbodnak, tömött, kezdetben kissé fáj-
dalmas, utóbb szívósabb és nem érzékeny ta-
pintatuak. A duzzadt nyirokmirigyek a kör-
nyezet gyuladása következtében később evvel, 
az állcsonttal és bőrrel összenőhetnek. 

A bőr takonykórja esetében a takony-
csomók a bőrben vagy a bőr alatti kötőszö-
vetben lépnek fel. Leggyakrabban a mellkason 
és a hason, a vaszorán és a lábakon alig fájdal-
mas, tömött, majd hullámzó göbök vehetők 
észre, melyek később feltörve, szabálytalan 
alakú, szürkés vagy sárgásvörös alakú feké-
lyekké alakulnak át. Ezen fekélyekből szennyes 
sárgás-szürke nyúlós, tapadós anyag ürül. A 
takonykóros elváltozások körül feszes, tömött 
duzzanatok keletkeznek, a lábak czölöpszerüen 
megdagadnak, a bőrön keresztül a nyirokerek 
feszes kötegek alakjában a szintén megnagyob-
bodott nyirokmirigyekig követhetők. 

Bejtett takonykór alatt a tüdők takonykór-
ját értik, mivel hosszú idők, hónapok múlhat-
nak el anélkül, hogy a beteg tüdejü állaton 
valamely kóros tünet a betegséget elárulná. 
Hirtelen fellépő orrvérzés, csökkent munka-

képesség, tompa, erőtlen, száraz köhögés, ször-
työgés, táplálkozási zavarok, soványodás, a szőr 
fénytelensége, borzoltsága az, mely rejtett ta-
konykórra gyanút kelt, azonban a régibb vizs-
gálati eljárásainkkal a betegség ezen alakja 
csak ritkán állapitható meg. 

Ha nem is abszolút biztonsággal, de leg-
alább nagy valószínűséggel sikerül a rejtett 
takonykórt felismerni a mallein-nak (ma l l ens= 
takonykór), a takonykór baczillusának tenyésze-
téből hevítés és szűrés által előállított folyadék-
nak megfelelő adagban a gyanús állat bőre alá 
való fecskendése ut ján. A mailéin ugyanis 
takonykóros lovakban múlékony lázas állapotot, 
hőemelkedést, izomremegést, bágyadtságot, ét-
vágytalanságot stb. hoz lé t re ; a befecskendés 
helyén lobos daganat támad. Hátránya, hogy 
az esetek egy részében a befecskendés u tán 
bekövetkező reakczió nem mutat határozott 
tipust, a hőmérséklet nem fokozatosan, hanem 
hirtelen emelkedik és ép oly gyorsan visszatér 
a rendes fokra. Ilyen esetben, mely különösen 
elcsigázott, elgyengült lovaknál gyakori, biztos 
eredmény nyerése czéljából bizonyos időközök-
ben (60 nap múlva) a mellein-kezelés megis-
métlendő. 

Azonban nemcsak a rej tet t takonykór, 
hanem néha még az orr-takonykór és a bőr-
féreg határozott , megállapítása is nehézségekbe 
ütközik. Főképen a bántalom kezdeti szakában 
a mikor a jellemzőkül ismert és fentebb leirt 
tünetek még egészen hiányozhatnak és csupán 
orrfolyás s u. n. gyanús mirigy vagy a lábak 
csomós duzzanata van jelen, csupán a takony-
kór gyanúját állapithatjuk meg. A takonykór 
kórismézésénél annyival is szigorúbb pontos-
sággal kell eljárni és a gyanús esetben a szo-
kásos vizsgálati módszereken kivül, még külö-
nösebb eljárásokat is igénybe venni, milyenek 
a takonykór baczillusainak kimutatása a kóros 
terményekben (vagy a kivágott állati nyirok-
mirigyben és a még fel nem tört bőr alatti 
tályogban) mikroskoppal, tenyésztéssel, kisérleti 
állatok beójtásával, mivel egy eset kihagyásá-
val, fel nem ismerésével nagyobb területek ló-
állományát teszszükki a fertőzés esélyeinek és 
a takonykór járványszerü elterjedést nyerhet. 

Zimmermann Ágoston. 

A gümó'kór irtása Alsó-
Ausztriában. 

Alsó-Ausztriában 1891 óta kártalanítást 
adnak a vágóhidakon gümőkór miatt elkobzott 
állatokért. Ezek száma évről-évre fokozatosan 
emelkedik s mig pl. 1893-ban nem érte még 
az ezeret (975) addig 1899-ben már megköze-
lítette a kétezret (1928). A súlyos gümőkór-
esétek ilyen erős szaporodása mellett igen fon- . 
tos körülmény az, hogy az említett időszak 
alatt a szarvasmarhák létszáma 553,923 dbról 
541,532 dbra csökkent. 

A gümőkórnak erős ter jedése és nagyon 
káros visszahatása a szarvasmarha-tenyésztésre 
arra késztette az alsó-ausztriai tartomány-
gyűlést, hogy az 1900. évtől kezdve évi 10,000 
kor. hitelt engedélyezett a gümőkórnak a 
tuberkulin-ojtás alapján való irtására, melyet 
különben már megelőzőleg, bár csak szűk ará-
nyokban megindítottak. Beojtatott ugyanis tuber-
kulinnal: 

az 1895. évben 10 db 

1897. 
25 

112 
128 
257 „ , 

1900. „ 1981 „ 
1901. év I. felében 1728 db szarvas-

marha . 
A tartományi bizottság azokat a gazdákat, 

akik kötelezik magukat a részletesen előirt szabá-
lyokat betartani s nevezetesen arra, hogy a reagáló 
állatokat nem hozzák forgalomba, a reagálókat 
a nem reagálóktól elkülönitik, a borjukat bizo-
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nyos előírás szerint nevelik fel stb. a tuber-
kulinozás költségeinek elvállalásával támogatja , 
kisgazdáknak azonkívül még az istállók helyesebb 
berendezésének, valamint fertőtlenítésének költ-
ségeit is megtéríti. 

Az 1898. év óta a f. év közepéig 15 nagy-
birtokos és 75 kisbirtokos jelentkezett az emiitett 
kötelezettség elvállalásával és az ezeknél be-
ojtott állatok száma a következő vol t : 

Év Beojtatott Tipikusan v. 
kétesen reagált 

1898 128 db 88 db, azaz 68"7°/o 
1899 257 ,, i 117 „ „ 45"5% 
1900 1,981 „ 1,059 ., ,. 53'4°/o 
1901 (I. félév) 1,728 „ 545 „ „ 3r5°/o 

Összesen 4,094 db 1,809 db, azaz 44 i ° / o 
A nagybirtokosok állatállományában 5 r2°/o, 

a kisgazdák állatai közül ellenben 69'2°/o bi-
zonyult gümőkórtól menteseknek. 

Az eddig foganatosított ojtások közben 
szerzett tapasztalatok a Wiener Landwirtseh. 
Zeitung 1901. évi 80. számában közzétett je-
lentés szerint arra a reményre jogosítanak fel, 
hogy a megindított eljárással sikerülni fog a 
gümőkórt az egyes állatállományokból teljesen 
kiküszöbölni s általában a betegséget jelenté-
kenyen gyériteni. Annál jogosultabb ez a re-
mény, mert a szükséges óvóintézkedések sza-
batos foganatosítása és annak folytán, hogy a 
borjuk felnevelését sterilizált tejjel mind szé-
lesebb körben alkalmazzák, a gümőkóros be-
tegek százaléka az illető gazdaságokban már 
eddig is csökken, mig egyebütt folyton emel-
kedik. 

Alsó-Ausztria czéltudatos eljárása méltán 
követő például szolgálhat a gümőkórral fertő-
zött vidékeknek. — y. — 

GAZDASÁGI IPAR. 
RoT«tT*MtS: Zalka Zsigmond. 

A nyers borkő értékesítése. 
A mustnak egyik alkotórésze a savanyu 

borkősavas káli, vagyis borkő, amelynek azon 
tulajdonsága van, hogy szesztartalmu vízben 
kevésbbé oldható, mint tiszta vízben. Amidőn 
tehát a must erjedése alkalmával a czukorból 
szesz képződik, a szesztartalmu folyadékból a 
borkőnek egyik része kiválik, s a hordó falain 
apró kemény kristálykák alakjában rakódik le. 
A borkőnek ezen leválása mindaddig tart, míg-
nem az erjedés teljesen befejeződik, sőt borkő 
válik le a már kész borból akkor is, ha annak 
hőmérséklete csökken, minthogy a borkő old-
hatósága hideg vízben csekélyebb, mint me-
legben. 

A borkövön kivül mindig borkősavas mész 
is rakódik le a hordók falán. A lerakódó kris-
tályok még festőanyagot és vonatanyagokat is 
zárnak magukba, aminek folytán a fehérborok-
ból kiváló borkő barnás-szürke, a vörösborok-
ból kiváló vörös szinü lesz. 

A kiválott anyagót nyers borkőnek neve-
zik ós ennek értéke változik az összetétel sze-
rint. Minél több a borkőben a borkősavas só, 
annál nagyobb annak értéke. A nyers borkő 
egy keresett és értékes anyag, amennyiben is 
ezt használják fel legnagyobb mennyiségben a 
borkősav és a borkősavas sók előállítására. 

A nyers borkő egyes hordókban, amelyekben 
évek hosszú során át must erjedt, vágy ujbor 
állott, tetemes vastagságú réteggé növekszik s 
eltávolítása a hordó falairól lekalapálás által 
történik. A leszedett borkövet eltarthatás czél-
jából teljesen ki kell szárítani, mert ha ned-
ves állapotban nagyobb rakásban áll, felbom-
lásnak indul és értékéből tetemeset veszít.. 

A nyers borkőből állítják elő a tisztított 
borkövet olymódon, hogy a nyers borkövet 
forró vízben feloldják s azután az oldatot 
szűrön átszűrik, amidőn is az abban volt ide-
gen anyagok legnagyobb része oldhatatlan alak-

ban a szűrőn visszamarad. Az átmenő tiszta fo- i 
lyadékot lapos kádakba öntik, a hol a kihűlés 
alkalmával a borkő a tiszta, áttetsző kristályok | 
a lakjában válik le. 

A nyers borkövet azonban legnagyobbrészt 
borkősav előállítására használják fel. E czélból 
elsőben is a borkősavas kálit át kell alakítani 
borkősavas mészszé. Az átalakítás ugy történik, 
hogy a nyers borkövet feloldják forró vízben, 
a nyert oldatot leszűrik s azután szénsavas 
mészszel (márvány, vagy krétapor) közömbösí-
tik. E közben keletkezik semleges borkősavas 
káli és borkősavas mész, mely utóbbi vízben 
oldhatatlan lévén, kiválik, mig a semleges bor-
kősavas káli oldatban marad. Ennek borkősavas 
mészszé való átalakítása czéljából az oldathoz 
kénsavas meszet (gipsz) adnak, amely a bor-
kősavas kálit átalakít ja borkősavas mészszé, 
mig a keletkező kénsavas káli oldatban marad. 
100 rész savanyu borkősavas kálinak borkő-
savas mészszé átalakítására szükséges 26'6 
rész szénsavas mész ; a keletkező 60'1 rész 
semleges borkősavas káli átalakítására kell 45"8 
rész gipsz, s ekkor keletkezik összesen 100 
rész borkősavas mész. 

,Hogy tehát meghatározható legyen, hogy egy 
bizonyos mennyiségű nyers borkőhöz mennyi 
szénsavas mész adandó, szükséges tudni a 
nyers borkő savanyus borkősavas kálitartalmát. 
Ennek meghatározására az apróra összezúzott s 
jól összekevert nyers borkőből lemerünk 2 gram-
mot s 50 köbczentiméter forró vízben feloldva, 
az oldathoz pár csepp lakmuszoldatot adunk s 
egy tizedköbczentiméterekre beosztott bűrettá-
ból addig eresztünk hozzá normál nátronlúgot, 
mígnem az oldat vörös színe ibolyaszinüvó 
válik. Ekkor az oldatot újból felforraljuk s ha 
a szín nem változik, ugy a neutralizálás be 
van fejezve. Ha ellenben a folyadék forralás 
csepp közben vörös színűvé lesz, ugy újból 
néhány normál lúgot adunk hozzá, mignem az 
ibolyaszín a felforralás után megmarad. 

Két gramm tiszta savanyu borkősavas 
káli semlegesítésére kell 1G'64 köbczentiméter 
normál l u g ; minél kevésbbé tiszta tehát a 
borkő, annál kevesebb lug fog kelleni a sem-
legesítésre. 

Tegyük fel, hogy pl. a megvizsgált nyers 
borkő 2 grammjának semlegesítésére felhasz-
náltatott 8 '2 köbczentiméter normál lug; ugy 
a savanyu borkősavas kálitartalom kiszámítása 
következőkép tör ténik: 

10-64 : 100 = 8-2 : x x = 7TOQ°/o. 
Ha már most tudjuk a nyers borkő 

savanyu Borkősavas kálitartalmát, ugy a fennebb 
említett arányszámok alapján könnyen kiszámít-
hat juk a szénsavas mész szükségletet és a kelet-
kező borkősavas mész mennyiséget. 

A borkősavas mész már most kénsav 
segélyével alakittatik át borkősawá . Ha ugyanis 
a borkősavas mész kénsavval kezeltetik, ugy 
keletkezik gipsz, amely vízben oldhatlan és 
borkősav, amely vízben oldható. 100-rész 
borkősavas mész felbontásához kell 52 -2 suly-
rész kénsav, s keletkezik 79'7 rész borkősav. 
A kénsav savtartalmát normál, luggali titrálás 
által határozzuk meg, s ennek alapján a szük-
ségletet kiszámítjuk, minthogy már a fennebbi 
vizsgálat és számítás u t ján a savanyu borkősavas 
káliból képződött borkősavas mész mennyiségét 
tudjuk. 

Ezen borkősavas mészen kivül azonban 
számításba veendő az is, amely eredetileg a 
nyersborkőben foglaltatik. Ennek meghatározá-
sára ajánlható a következő e l járás : 100 gramm 
nyersborkő kiizzíttatík, s az izzitási maradékot 
forró vízzel kimossuk, amidőn is a képződött 
szénsavas káli kioldatik, mig a szénsavas mész 
amely a borkősavas mésznek elégése folytán 
keletkezett, mint nem oldható visszamarad. 
Ezen maradékot forróvizzel leöntve, normál 
sósavval közömbösítjük, s a nyert adatból a 
szénsavas illetve borkősavas meszet kiszámít-
juk. Egy köbczentiméter normál sósavnak meg-
felel 0 '05 gramm szénsavas mész, 100 rész 

szénsavas mésznek pedig megfelel 188 rész 
borkősavas mész. 

Maga a gyártási eljárás a következő: 
A feldolgozásra szánt ny'ers borkövet 

megrostálják, ami által az abban esetleg lévő 
fadarabkák, szegek, rongydarabok stb. eltávolít-
tatnak. Ezután a borkő homok finomságura 
megőröltetik, s egy nagyobb kádba téve 100 kg. 
nyers borkőre 10 hektoliter viz öntetik. A 
kádak fából készülnek és belülről ólom lapok-
kal vannak bevonva. A kádakban vasból készült, 
ólommal bevont kavaró készülék van, amelyet 
kisebb gyárakban kézi, nagyobb gyárakban 
gőzerő hoz mozgásba. Amidőn a kádba a 
nyers borkő és a megfelelő vízmennyiség be-
adatott, akkor egy a kádba szájadzó ólomcsö-
vön át gőz vezettetik a folyadékba, amely a 
vizet a kavaró készülék működése közben fel-
forralja, a viz pedig a savanyu borkősavas kálit 
feloldja. A felforralás után a kiszámított szén-
savas mész mennyisége kréta- vagy márványpor 
a lakjában apróbb adagokban a kádba adatik, ahol 
szénsavfejlődés következtében erős habzás áll 
be. A szénsavas mész ujabb részlete csak akkor 
adandó újból a kádba, amidőn a habzás rtiár 
megszűnt. 

Ha a kiszámított szénsavas mész mennyi-
sége a kádba már beadatott, ugy annak tartal-
mát folytonos kavarás közben egy óra hosszáig 
forrásban tart ják. Ekkor kék lakmuszpapirossal 
megvizsgálják a folyadékot, váljon savanyu vegy-
hatásu-e ? Ha a papiros megvörösödik, ez annak 
á jele, hogy a savanyu borkősavas káli még 
nem lett teljesen közömbösítve, amiért is újból 
kénsavas meszet adnak a kádba és tartalmát 
tovább forralják. Ezt az eljárást folytatják mind-
addig, mignem a teljes közömbösítés be van 
fejezve. 

Vigyázni kell azonban arra, hogy a szén-
savas mész ne adassék fölöslegben a folyadék-
hoz, mert ennek megbontásához szintén kén-
sav szükséges, ami fölösleges kiadást von 
maga után. 

A teljes közömbösítés u tán már csak a 
semleges borkősavas káli van oldatban, amely-
nek borkősavas mészszé való átalakítására már 
most, a folyadék forralása és kavarása közben, 
a szükséges gipszet beadják. A kád tar ta lmát 
néhány órán át főzve és folyton kavarva, az 
egész borkősav átalakíttatott borkősavas mészszé, 
amely azután a kád fenekére leülepszik. 

A leülepedett borkősavas mész fölött lévő 
és kénsavas kálit tartalmazó folyadékot le-
eresztve, bepárolják s a nyert sót nyers kén-
savas káli név alatt hozzák forgalomba. 

A borkősavas meszet még néhányszor 
vízzel kimosva vagy kiszárítják s mint ilyet adják 
el, vagy pedig azonnal tovább feldolgozzák bor-
kősavvá. 

A borkősav előállítása, amint azt már 
fennebb említettem, azon alapszik, hogy a bor-
kősavas mész kénsavval kezelve átalakul kén-
savas mészszé és borkősavvá. 

Az átalakításhoz valamivel több kénsav 
veendő, mint amennyit a vizsgálat alapján ki-
számítottunk, mert ha a borkősavas mész nem 
bontatnék fel teljesen, ugy oldatban maradna 
s a borkősav kikristályositását meggátolná. De 
nem szabad a szénsavat nagy fölöslegben sem 
adni, mert ekkor a kénsav a borkősav oldat 
bepárlásánál folytonosan konczentráltabbá válna 
s a borkősav egy részét elszenesitené, minek 
folytán a borkősav kristályok fehér helyett 
barna szinüek lennének. 

A kénsavvali felbontás ugyanazon ólom-
mal kibélelt kádban történik, mint a feloldás 
és a szénsavas mészszel, valamint gipszszeli ke-
zelés. A borkősavas mész a megfelelő mennyi-
ségű hígított kónsavval leöntetvén, a kavaró-
készülék mozgásba hozatik s a kád tartalma 
vizgőz által felforralva, egy óra hosszáig főzetik. 
Ekkor a gőzbevezetés beszüntettetvén, amidőn 
a kád tar talma már kissé lehűlt és a kiválott 
gipsz nagy része már leülepedett, az összes 
folyadék egy szürő-készülékre öntetik, amely 
szürő-készülék egy deszkából készült lapos 
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láda, ólommal kibélelve s alsó részén szita-
szerüleg át van lyukgatva. A szürő-ládába egy 
sürü szövetű .zsákszövet tétetik, ugy hogy a 
szövet szélei a láda oldalaira erősíttetnek meg. 

Ezen szűrőn a gipsz, amely a kénsavvali 
felbontásnál keletkezett, visszamarad, mig a 
borkősavoldat átmegy és közvetlenül a besű-
rítő edényekbe eresztetik. Ezek szintén fából 
készült, sekély kádak, amelyek ólommal van-
nák kibélelve s egy, ugyancsak ólomból készült 
kigyócsővel felszerelve, amelyen át vizgőz ve-
zettetik, amely a borkősavoldatot 100° C.-ra 
melegíti fel s belőle a vizet elpárologtatja. 

Amidőn a besűrítő kádakban a folyadék 
felszínén apró borkősav kristálykák kezdenek 
már kiválni, a gőzbevezetés beszüntettetik s a 
folyadék még egy óra hosszáig nyugodtan állva 
hagyatik, hogy a besüritésnél kiválott gipsz a 
fenékre ülepedjen. 

A szűrőkön visszamaradó kénsavas mész 
vízzel több ízben ki lesz mosva, hogy a benne 
visszatartott borkősav kioldassék. A lefolyó víz-
zel több szűrő lesz kilúgozva, hogy ezáltal a 
víz borkősavtartalma szaporodjon. Ezen mosó-
vizet szintén a besűrítő kádakba eresztik. 

Amidőn a borkősavoldat a kellő kon-
czentrácziót elérte s a nyugodt állás alatt tel-
jesen megtisztult, a kristályosító edényekbe 
eresztetik be, a melyekben a folyadék kihűlése 
után a borkősav kikristályosodik. A kristályo-
sító edények ólomból készült, 1 méter magas 
és 50—60 czentiméter átmérőjű hengerek. 

Hogy minél nagyobb kristályok kép-
ződjenek, a folyadék lehűlésének lassan kell 
végbe mennie. Ez okból a hengerek rossz 
hővezető anyaggal, mint p. o. gyapot, szalma, 
csavartatnak és jól záró fedéllel fedetnek be. 
A kristályosítás 4—8 nap alatt be van fejezve. 
Ekkor az anyalugot leöntve, a képződött kris-
tályokat kiszedik, egy tölcsérbe teszik és víz-
zel leöblítve kiszárítják s kereskedésbe hozzák. 
Az első kristályosítás adja a legszebb és leg-
tisztább borkősavat. 

A kristályokról leöntött anyalugot újból 
besűrítik és újólag kristályosítják s ezt az el-
járás t mindaddig ismétlik, mignem majdnem az 
összes borkősav kiválott. A későbbi besürité-
seknél és kristályosításoknál azonban már nem 
kapnak oly tiszta terméket mint az elsőnél,' 
minthogy a besürités folytán a kénsav mindig 
jobban és jobban konczentráltabbá válik s a 
borkősav egy kis részét elszenesiti. Ez okból a 
barnaszinü kristályokat újból vizben feloldják, 
az oldatot mészmentes csontszénen átszűrik és 
kellő besürités után kristályosítják, a midőn is 
igen szép tiszta kristályokat nyernek. 

Zalka Zsigmond. 

A gyapjuárakról. 
A gyapjuárak most kétségbeejtően ala-

csonyak. Azok az emelkedő árak, melyek két 
óv előtt u j reményt öntöttek juhászainkba, ideig-
óráig tartottak s minden j e r arra vall, hogy leg-
feljebb csak ideig-óráig tartó ár j avulásokra 
számithatunk a jövőben is. Hogy e tekintetben 
csakugyan hiu a jobb jövőbe vetett hit, azt a 
következő történeti visszapillantással óhajt juk 
megvilágítani. 

Másfél évszázad előtt csak két államban 
termeltek értékes gyapjút, nevezetesen Angol-
országban és Spanyolországban, melyek elseje 
fénygyapjáról, másodika pedig merinó-gyapjáról 
volt híres, mig a többi államok csak közönsé-
ges gyapjút nyerhettek, mert az említett két 
állam féltékenyen őrizte juhai t s nem engedte 
azok kivitelét. Akkoriban a gyapjutermelés 
mérve is oly csekély volt, hogy nemzetközi 
gyapjukereskedelemről szó sem lehetett s igy 
mindegyik állam a maga gyapját dolgozta föl 
sőt miután a legtöbb állam kevesebb gyapjút, 
teimelt, mint amennyire szüksége lett volna, 
tilalmazták is a gyapjukivitelt. Csak Spanyol-
ország tett- e tekintetben kivételt, mert inkább 

csak a durvább gyapjak földolgozásához, ért-
vén, a külföldnek adta el merinogyapját, mely-
nek fő vevői gyanánt Angolország ós Német-
alföld, vagyis azon országok szerepeltek, ahol 
a szövőipar a legfejlettebb volt. Midőn azon-
ban a Bourbonok kerültek a spanyol trónra, 
megszűnt a merinójuh kivitéli. tilalma s igy ler 
hetségessé vált, hogy más országok is meg-
honosítsák s különösen Franczia-, Német- s 
Ausztria-Magyarország, valamint Oroszország 
voltak azok, melyek a legtöbb figyelemre mél-
tatták. De ezzel Európa gyapjutermelése foko-
zódván, annak kereskedelme nemzetközivé kez-
dett válni, mit lehetségessé tett az, hogy az 
európai államok most egymásután megszüntet-
ték a gyapjú kivitelének tilalmát. Európa maga 
azonban bármennyire karolta is föl a merino-
juhot, soha sem termelt több gyapjút, mint 
amennyire szüksége volt s a gyapjúnak kétség-
telenül ma is jó ára volna, ha magunkra ma-
radtunk volna. 

Csakhogy a merinójuh az európaiak által 
gyarmatosított többi világrészek figyelmét is 
magára vonta s miután az éghajlati s legelő-
viszonyok nagyon kedveztek ott neki, váratla-
nul gyorsan szaporodott el. Ezek a világrészek 
nem saját szükségletükre termelik a gyapjút, 
mert gyér lakosságuk kevés ruhát igényel s 
igy csakhamar Európát s Észak-Amerikát árasz-
tották el gyapjúkkal, sőt midőn az Unió 
1864-ben magas beviteli vámot vetett ki a 
gyapjúra, főleg az európai piaczra vetették 
fölöslegüket, mely gyapjutermelésüknek legalább 
95—97 J /o-ra tehető, mert saját szükségletükre 
3 — 5 % is elég belőle. De lássuk ezeket 
a világrészeket, illetőleg Ausztráliát, Dél-Afrikát 
s a La Plata-államokat közelebbről is. 

Ausztráliába állítólag 1788-ban kerültek 
az első közönséges és 1804-ben az első me-
rinójuhok, melyeknek szaporodása ' s a gyapju-
kivitel következőkép alakul t : 

Év jüh drb Gyapjukivitel, bál 
1800. 6,124 
1810. 33,818 161 
1820. 290,158 331 
1830. ? 6,557 
1840. 6.312,004 41,025 
1850. ? 138,679 
1860. 20.338,812 186,467 
1870. 49.676,654 549,264 
1880. 64.468,680 857,000 
1890. 101.925,519 1.474,588 
1900. 93.635,089 1.592,805 
A legnagyobb juhiétszámot 1892-ben érte 

el Ausztrália, mert akkor 124.983,100 darab 
juha volt, de a következő aszályos évek 
sok juhot döglesztettek el s a hanyatló gyapju-
árak is arra birtak egyes tenyésztőket, hogy 
inkább a tejgazdaságot karol ják föl. A 
gyapjukivitel 1895-ben érte el tetőpontját , 
mert akkor 1.959,811 bált tett ki. A bál 
súlya ugy változik Ausztráliában, hogy a 
mosott gyapjút 120, a szennyeset 185 kg. sulyu 
bálokká szokták csomagolni. 

Ausztrália egyes ál lamaiban következőkép 
oszlottak meg 1900-ban a j u h o k : 

darab 
Uj-Südwalesben volt 36.213,514 
Uj-Seelandban volt 19.347,346 
Quenslandban volt 15,226,479 
Victoriában volt 13.180,943 
Dél-Ausztráliában volt 5.721,493 
Nyugat-Ausztráliábanvolt 2.273,246 
Tasmaniában volt 1.672,068 
Ebben a világrészben 1864-ig úgyszólván 

csak merinójuhokat tenyésztettek, de miután 
Londonban, mely az ausztráliai gyapjú fő-
piacza, 1864-ben hihetetlen árakat ért el a 
fénygyapju, lincolnkosokkal kezdték Ausztráliá-
ban a merinót keresztezni, mi hustermelósi 
szempontból előnyösnek mutatkozván, igen 
nagy mérveket öltött akkor, amikor a hanyatló 
gyapjuárak irányváltoztatásra kényszeritették 
Ausztráliát. Ezért Ausztrália jelenlegi gyapjá-

nak jó harmada úgynevezett crossbred, ami 
alatt a merinójuhnak angol, de főleg lincoln-
kosokkal való keresztezését értik. Legnagyobb 
elterjedést nyert ez a keresztezés Victoria s 
Ujseelandban, mert ezen államok több cross-
bredgyapjut exportálnak már, mint merinó-
gyapjut. 

Délafrikában már a hollandi letelepülők 
tartottak közönséges juhokat, de merinójuhok 
csak 1813-ban kerültek oda. Itt is igen el-
szaporodtak a juhok, ami a gyapjukivitelből 
tűnik ki, mely miután Délafrikának szövőipara 
nincs, úgyszólván a teljes termelést öleli f e l ; 
ez a kivitel pedig következőkép fej lődött : 

1860-ban kivittek 79,231 bál gyapjút 
1870-ben „ 156,550 „ 
1880-ban „ 217,643 „ 
1890-ben " 288,106 „ 
1900-ban * „ 216,658 „ 

Tetőpontját 1891-ben érte *el a délafrikai 
gyapjukivitel és pedig 321,704 bállal. A bál 
súlya ugyanakkora mint Ausztráliában. A juhok 
száma ismeretlen, mert csak Fokföldön és 
Natálban eszközöltek statisztikai fölvételeket, 
mig a most már megszűnt bur köztársaságok 
és Kaffraria, melyeknek gyapjutermelése a ki-
mutatott kivitelnek legalább Vs-ra tehető, sohase 
számlálták meg a juhokat. 

A délafrikai gyapjú nem oly jó mint az 
ausztráliai, vagy a laplatabeli, mert nem oly 
szilárd mint ezek, de a délafrikai gyapjú ki-
egyenlítettebb, mert a tenyésztők még nem 
tértek át az angol kosokkal való keresztezésre; 
crossbredgyapjujuk tehát még nincs. Ellenben 
Délafrikában igen sok mohairt (angorakecske-
szőrt) is . termelnek, mert pl. 1899-ben 6.270,000 
kg. mohairt vittek a 'p iaczra , holott a világ 
többi részeiből csak 5.630,000 kg. került oda, 
de ezzel ugy leszorították a mohair árát , 
hogy az fél akko.a sincs most, mint volt ,30 
év előtt. 

A La Plata-államok (Argentinia s Uruguay) 
csak 1813, vagy mások szerint 1823-ban hono-
sították meg az első merinókat s csak 1836-ban 
kezdték azokat lázasan ter jeszteni ; miután 
pedig itt még kedvezőbbek a juhtenyésztésre 
a viszonyok, már nagyon megközelítették 
Ausztráliát s csak az ausztráliai tenyésztők -
nagyobb élelmességének tulaj donitható az, hogy 
még mindig Ausztrália áll a juhtenyésztő 
államok élén. A La Plata-államok juhtenyész-
tésének fejlődéséről a következő számok 
tanúskodnak: 

1860-ban kivittek 50,802 bál gyapjút 
1870-ben „ 231.164 „ 
1880-ban „ 303,000 „ 
1893-bén „ 399,000 „ 
1899-ben „ 572,000 „ 

A legnagyobb gyapjukivitelt 1898-ban értek 
el 585,000 bállal. A La Plata-államokból látszó-
lag sokkal kevesebb gyapjú megy ki, mint 
Ausztráliából, de az ugy magyarázható meg, 
hogy a délamerikai bál kétszernél is súlyosabb, 
mint az ausztráliai. Ugyanis az argentínai 
bál súlya azelőtt mintegy 380 kg. volt, de 
1896/97 óta mintegy 420 kg., mig az uruguayi 
még ennél is valamivel súlyosabb. 

A La Plata-államok juhainak számát 
87 millió drbban állapították meg az 1894/95-iki 
állatszámlálás alkalmával. Ezek közül azonban 
ma már csak kevés a merinó, mert 1870-től 
kezdve mindinkább fokozódó mértékben lincoln-
keresztezésre térvén át, Argentinia juhainak 
legalább 2/3-része crossbred. (1. a „Köztelek" 
812. és 855. lapjait is.) 

A megbeszélt tengerentúli (Ausztrália, 
Délafrika és La Plata-állambeli) gyapjutermelés 
jelentőségének kellő megvilágítására szolgál-
jon még a következő kimutatás, mely az 
európai s északamerikai piaczokra került gyapjú 
mennyiségét tünteti föl millió kilogrammokban. 
A számok tiszta gyapjút, vagyis a piaczra került 
gyapjúnak becslés ut ján megállapított rendement-
jét fejezik ki. 
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185Ó 208 15 10 233 267 0-87 
1860 226 29 23 278 301 0-92 
1870 239 89 20 348 328 1-06 
1880 248 127 39 414 366 1-13 
1890 252 181 46 479 410 1-17 
1899 240 265 54 559 450 1-24 

Ép ily tanulságos a következő kimutatás, 
mely százalékokban fejezi ki azt, hogy az utolsó 
50 év alatt mily arányban növekedett a minket 
érdeklő világrészek és államok gyapjutermelése. 

sl 
á s 1 1 1 

Ü j o 
1S50. 100 100 100 100 100 100 100 
1860. 107 123 152 350 233 227 119 
1870. 106 188 443 700 1100 195 149 
1880. 100 281 670 900 1500 395 178 
1890. 98 312 1087 1175 1683 464 205 
1899. 99 256 1339 1025 3900 541 239 

E számokból az tűnik ki, hogy 50 év óta 
alig változott Európa gyapjutermelése, mert ha 
nálunk s Németországban nagyon megfogytak 
is a juhok, más országokban (pl. Oroszország 
ban) szaporodtak azok, amihez még az is já-
rult, hogy a nagytestű fajták jobban terjed-
vén, a juhok átlagos nyirási súlya gyarapodott. 
Ellenben feltűnően elszaporodtak a juhok a 
többi világrészekben, olyannyira, hogy (utolsó 
rovatunk szerint) 1899-ben 2"39-szer annyi 
gyapjú került az európai és észak-amerikai 
piaezra, mint 1850-ben. Kimutatásunk utolsó-
előtti rovatáról pedig csak annyit emiitünk, 
hogy ez a kisebb amerikai köztársaságokból, Kis-
Ázsiából stb., szóval a kimutatásunkban külön 
nem szereplő államokból származó gyapjút 
tünteti föl, mely szintén állandó szaporulatot 
mutat. 

Miután a gyapjutermelés az emberiség 
szaporodásánál sokkal rohamosabban növeke-
dett, okvetlenül hanyatlani kellett a gyapjú 
árának, de ez nem akkor vette kezdetét, midőn 
a tengerentúli gyapjú az európai s észak-
amerikai piaczon megjelent, hanem sokkal ké-
sőbb, nevezetesen a 60-as években, ami ugy 
magyarázható meg, hogy 100 óv előtt kevesebb 
gyapjút termeltünk, mint amennyire szükségünk 
volt, minélfogva a tengerentúli gyapjú eleintén 
csak a hiányt segítette födözni ; valódi túlter-
melés tehát, mely a mult évtizedben érte el 
tetőpontját , csak a 60-as években állott be. 
Hogy ettől az időtől fogva körülbelül hány 
százalékkal hanyatlottak a gyapjuárak, azt a 
következő kimutatással érzékitjük, mely kimu-
tatás a világ legnagyobb gyapjupiaczán, a lon-
doni gyapjuárveréseken elért öt-öt évi átlagos 
árakat tünteti föl olyformán, hogy az 1860-ban 
elért ár, mely még rendszeres volt, 100-nak 
van véve 

Év Gyapjuár 
százalékokban 

1860 100 . 
1861—:65 91 
1866—70 75 
1871—75 90 
1876—80 72 
1881—85 63 
1886—90 55 
1891—95 47 
1896—1900 50 

Itt tehát csak két időszakban látunk némi 
árjavulást, mig a többiekben folyton hanyatlott 
a gyapjú ára, s éppenséggel nem lehetetlen, 
hogy a jövőben is hanyatlani fog, ámbár va-
lami nagy árhanyatlást már nem bir meg a 
gyapjú, mert máris többnyire veszteséggel ter-
meljük. Ideiglenes árjavulásokra mint aminő az 
1899-ki volt, s melyet a roubaixi gyapjukrach 
tett tönkre, valószínűen ezután is számithatunk, 

de tar tós árjavulás csak oly föltélelek mellett 
ál lhatnának be, a melyek nem valósithatók 
meg, mert akkor : 

1. az emberiségnek gyorsabban kellene 
szaporodnia, hogy a gyapjufölösleget elfogyasz-
sza. E fölösleg nem tetszik ugyan nagynak akkor, 
ha korábbi kimutatásaink egyikének azon szám-
adataira támaszkodunk, melyek szerint mig 
1850-ben 0"87 kg. gyapjú jutott egy embernek, 
ma már 1'24 kg. gyapjút kellene elhasználnia; 
különösen ha tekintetbe vesszük azt is, hogy 
most sokkal gyakrabban cserélünk öltözéket 
mint régebben. De itt nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy mig az elhasznált öltözé-
kek anyaga régebben megsemmisült, ma ú j ra 
felébred, amennyiben most úgyszólván kétszer 
csinálnak ugyanabból a gyapjúból szövetet, mert 
az elhasznált rongyokból kiszedik a hasznave-
hető gyapjút, s friss gyapjúval keverve még-
egyszer dolgozzák föl ; továbbá most nagyon sok 
gyapotot is használnak a gyapjúszövetek készí-
téséhez, ami régente szintén nem történt, s 
igy nem a további számok arányában, hanem 
még sokkal gyorsabban kellene öltözéket cse-
rélnünk, ha a gyapjufölösleget meg akarnánk 
szüntetni. 

2. A gyapjukereskedelemben 1887-ben 
befészkelt határidőüzletnek, mely többnyire 
csak hazárdjáték, meg kellene szűnni. E határ-
időüzletet főleg a franczia s belga gyapjupia-
czokon űzik, mig Londonban soha sem fogad-
ták el, Németországban pedig nyilvános űzését 
eltiltották. Káros volta főleg abban áll, hogy a 
papiroson vagy végtelenül fölszaporitja azt a 
gyapjukészletet, ami nincs, s igy elhiteti a fo-
gyasztóval, hogy a túltermelés még nagyobb 
mint aminő, vagy éppen az ellenkező hitet 
idézi elő, s ezáltal oly árhullámzásokat oko2, 
aminők a gyapjuüzlet szolid medrében} lehetet-
lenek ; szóval, a határidőüzlet kijátsza a keres-
let s kínálat árszabályozó hatását . 

3. Ausztrália, Délafrika s a La Plata-
államoknak juhaik számát kellene megkevesbí-
teni, csakhogy ez kivihetetlen. Hiszen ott is 
érzik a nyomott gyapjuárakat, s habár olcsób-
ban termelve, később következett is be náluk 
az, ami nekünk már régóta fáj, nem sokat vál-
toztathatnak raj ta , mert hamarosan nem cse-
rélhetik föl a juhokat más állatokkal. Igaz 
ugyan, hogy Ausztrália s a La Plata-államok 
ujabban a tejgazdaságot kezdik nagyobb figye-
lemre méltatni, de a tejgazdaság soha sem fog 
ugy túlsúlyra emelkedni mint a juhászat, mert 
a száraz klima csak a juhok által teszi az 
ottani legelők nagyobb részét értékesithetővé. 
S miután a tenyésztők ezt nagyon jól tudják, 
eszük ágában sincs, hogy juhászatukat elvesz-
tegessék, s inkább irányváltoztatás, illetőleg a 
hústermelés fokozása által igyekeznek a hí-
nárból kibontakozni, amit ugylátszik' némi 
sikerrel is tesznek, mert máskülönben nem 
ölthetett volna az angol kosokkal való keresz-
tezés rövid idő alatt akkora mérveket, aminő-
ket a La Plata-államokban s Ausztráliában 
látunk. S különösen Ausztrália juhászatának 
jövője biztosítottnak látszik, mert a bur háború 
szorosabb viszonyba hozta Ausztráliát az anya-
országgal, minélfogva valószínű, hogy Angol-
ország a gyarmatai érdekében előbb-utóbb föl 
fog a szabad kereskedelemmel hagyni, s akkor 
az ausztráliai hus még jobb és biztosabb pia-
czot fog Londonban találni mint most. 

Hát mi mit csináljunk, mikor a juhhus 
nem tud a mi konyhánkban tért hódítani, s 
mikor a külföld is elzárkózik juhaink elől. 
Pedig nálunk is ez lenne a fő mentőeszköz, s 
azt hiszem, hogy addig, mig alkalmasabb 
anyagnak az előállítása által ki nem erőszakol-
juk nálunk a juhhus fogyasztása iránti ha j lan-
dóságot, mindig ba jban lesznek juhászataink. 
Egyébiránt jól kezelt finom juhászataink még 
mindig tűrhető helyzetben vannak, mert afinom 
gyapjú távolról sem értéktelenedett el annyira 
mint a közönséges, miután annak kevesebb a 
versenyzője. De nem folytatom ezt, mert e 
soroknak csak az a czéljuk, hogy kimutassák, 

miszerint oly árjavulások, mint a minő a két 
év előtti volt, csak ideiglenesek lehetnek, s 
hogy nagyon nagyon soká kell még várnunk, 
mig állandóan jó gyapjuárakra számithatunk. 

CselJcó István. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
656. kérdés . Egy 9"6 m. széles és 40 m. 

hosszú marhaistállót akarok építtetni, melynek 
padlását magtárnak készíttetném. Kezdetben 
vas-traverzra akartam csináltatni az istálló bol-
tozatát, minthogy azonban sokat hallottam a 
„Monier"-féle boltozatokról, bátor vagyok fel-
világosítást kérni e tekintetben, megfelelne-e 
ugyané czélra a „Monier "-féle boltozat épí-
tési költség, tartósság és tűzbiztonság tekinte-
tében, hogyan aránylik a traverz-boltozathoz ? 
Készítését el tudja-e végezni bármelyik építő-
mester, vagy pedig külön vállalkozó kell reá s 
utóbbi esetben kérem egy ilyen vállalkozó czi-
mét is. Szives fáradozásukért előre is hálás 
köszönetem fejezve kí, maradtam tisztelettel: 

Cs. J. 

Felelet. 
Yasbeté tes betoi iszerkezet i i i s tá l ló bol-

toza tok . (Felelet a 656. számú kérdésre) Istállók 
tüz- és gőzmentes lepadlásolására a vasbetétes 
betonboltozatok bizonyultak a legmegfelelőb-
beknek. E rendszerek közül a legrégibb s talán 
a legismertebb is a kérdésttevő által is felem-
lített „Monier" beltozat, melynek előnyeit a 
téglaboltozattal szembén a következőkben fog-
lalhatjuk össze : 

1. A boltozat önsúlya aránylag igen kicsi. 
Mig egy m2 15 cm. vastag téglaboltozat sa já t 
súlya 350—400 kg. között váltakozik, addig a 
betonboltozaté még igen jelentékeny megter-
helésre készítve sem haladja meg a 96—110 
kgrmot. Tisztán csakis a szerkezet alátámasztá-
sára, tehát az előbbeni esetben már 3—31/2-
szer annyi vastartó, oszlop szükséges, mint az 
utóbbiban. 

2. A beton s vashuzalok szilárdságának 
kedvező egyesítése által e boltozatokat kis zá-
radékvastagság mellett is nagy szabadnyílással 
építhetjük. Mig pl. téglával a tartó egymástóli 
távolsága az l - 5—1'8 métert meg nem haladhatja, 
addig a „Monier" boltozat 6'0, sőt 7 '0 szabad-
nyílással is készülhet, ugy hogy ezáltal ismét 
jelentékeny vasanyagot lehet megtakarítani. 

3. A boltozás munkája felette gyorsan 
halad, mert 2 gyakorlott betonmunkás 8—10 
napszámos segítségével, kik csakis az anyag 
keverésére, felhordására használtatnak, nagyon 
könnyen készíthet 110—120 m2 felületet. 

4. Legjobban mellette érvel azonban — amit 
talán első sorban kellett volna felemlítenem — 
az olcsósága; mert ott, ahol a kavics a gazda-
ságban található s igy pénzbe nem kerül, a 
hasonló hordképességü téglaboltozattal szem-
ben legalább 20—25°/o építési költséget taka-
ríthatunk meg: 

Magának a boltozásnak a munkáját kissé 
hosszadalmas volna e helyt ismertetni, de 
fölösleges is, mert avatlan munkás írás u tán 
ugy sem készítheti. Leghelyesebben cselekszik 
ha egyenest egy nevesebb, megbízhatóbb beton-
építési vállalkozóhoz fordul s tőle az egész 
munkára s anyagokra — természetesen a kavics, 
homok s a helyi fuvarok kizárásával — költség-
vetést kér. 

Nem hagyhatom azonban megjegyzés 
nélkül, hogy a vasbetétes betonboltozatok kö-
zül nem csak a „Monier" szerkezet alkalmas 
istállók boltozására. Adott esetekben különösen 
nagyobb megterheléseknél — s talán ez forog 
fenn a jelen esetben is •— nincs kizárva, hogy 
más rendszerekre előnyösebb ajánlatot kaphat . 
Igy ha négyzetméterenkint mondjuk 800—1000 
kilogramm megterhelésről volna szó s a szén-
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salak beszerzése sem költséges, valószínűnek 
látszik, hogy a „Mátrai"-féle sik födém avagy 
„Breymann" compakt födémé lesz a legjutá-
nyosabb. 

Az istálló tervrajzának, a szándékolt 
megterhelés maximumának s a legkönnyebben 
beszerezhető anyagnak —kavics vagy salak — 
közlése kíséretében felszólított vállalkozó majd 
mindenesetre az adott viszonyok közé nézete 
szerint legjobban beillő s legolcsóbb szerke-
zetre fog ajánlatot tenni. 

Száhlender Gyula. 

VEGYESEK. 
Hal számunk tartalma: 

Olda 
OMGE. közleményei. 1959—1963 
Agrár-napok 1 1963 
A gyapjuárakról .... 1968 

Állattenyésztés. 
A jászberényi • m. kir. földmivesiskola yorkshirei 
• sertéstörzsériek ismertetése. ... 1964 

Állategészségügy. 

A gümőkór irtása Alsó-Ausztriában 1966 
Gazdasági ipar. 

A nyers borkő értékesítése , ... 1967 
Levélszekrény. 1969 
Vegyesek ... _ 1970 
Kereskedelem, tőzsde. 1972 

A pozsonyi kiállítás védnöke. A 
Köztelek 97. számában röviden megemlé-
keztünk arról, hogy a pozsonyi II. orsz. 
mezőgazdasági kiállítás védnökségét Ö fen-
sége Frigyes főherczeg kegyesen elfogadni 
méltóztatott. A küldöttség, amely erre a 
fenséges urat felkérte, f. hó 8-án tisztel-
gett Pozsonyban a főherczegi palotában 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, 
a kiállítás diszelnöke vezetése alatt. A 
küldöttségnek a miniszteren kivül tagjai 
voltak: gr. Dessewffy Aurél v. b. t. t.,az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület el-
nöke és Brólly Tivadar pozsonyi polgár-
mester, diszelnökök, Bujanovics Sándor 
udvari tanácsos, az OMGE. alelnöke, a 
kiállítási igazgatóság elnöke, gróf Pállffy 
István, a Pozsonymegyei Gazdasági Egye-
sület elnöke, Forster Géza az OMGE. 
igazgatója, a kiállítási igazgatóság alelnöke, 
Bartal Aurél orsz. képv., a Pozsony-
megyei Gazd. Egyesület alelnöke, Kazy 
.József cs. és kir. kamarás, miniszteri 
osztálytanácsos, a kiállítás igazgatói és 

. Bubinek Gyula országgyűlési képviselő, 
az OMGE.. ügyvezető-titkára és kiállítási 
iroda igazgatója. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
niszter a következő beszédet intézte Frigyes 
főherczeghez: 

Császári és királyi Fenség, Főherczeg 
u r ! A Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetsége, karöltve Pozsony szabad királyi vá-
ros törvényhatóságával ós a Pozsonymegyei 
Gazdasági Egyesülettel, a jövő év szeptem-
ber havában Pozsonyban országos mező-
gazdasági kiállítást rendez. Fenségedben az 
ország egyik legnagyobb birtokosát van sze-
rencsénk hódolatteljesen tisztelhetni. Fenséged 
uradalmai a szó leggyakorlatibb értelmében 
elismert mintagazdaságokat képeznek, melyek-
nek hire messze túlterjed az ország ha t á r án ; 
Fenséged a magyar mezőgazdaság iránt 
magas érdeklődést, jóindulatot és rokonszen-
vet kegyeskedett tanúsítani. 

Mindezen körülmények arra bátoríta-
nak bennünket, hogy hódolatteljesen kérjük 
Fenségedet, miszerint a pozsonyi országos 

mezőgazdasági kiállítás védnökségét kegye-
sen elvállalni s ezáltal a kiállítás sikerének 
legfőbb biztositékát megadni ' méltóztassék. 

Erre Frigyes főherczeg a következők-
ben válaszolt: 

Fogadja Exczellencziád köszönetemet 
hozzám intézett szíves szavaiért,., valamint 
köszönöm az urak eljövetelét. Örömömre 
szolgál, hogy Felséges Urunk legmagasabb 
engedelmével a kiállítás védnökségét elvállal-
hatom. Legyenek meggyőződve, hogy én mint 
földbirtokos a legnagyobb érdeklődéssel fogok 
a kiállítás iránt viseltetni. 

A válasz után Darányi miniszter a 
küldöttség tegjait bemutatta a főherczeg 
családjának, azután a főherczegi pár 
dejeunerre hivta meg a küldöttséget, amely 
alatt nagyobbrészt gazdasági témákról 
folyt a beszélgetés. A dejeuner után cercle 
következett, melynek során a főherczegi 
pár a küldöttségnek minden tagjával 
hosszabb társalgásba ereszkedett. 

Gazdasági tudósítók. A földmivelésügyi 
miniszter Gaál István büssüi lakost Somogy 
vármegye igali, ifj. Piufsieh János fülesi lakost 
•Sopron vármegye felső-pulyai, Versényi Pál 
szamosujlaki, Szilágyi Kálmán szilágy-kövesdí, 
Kerekes Dezső szamos-szt-goroszlói és Zoltán 
Béla ilosvai lakosokat pedig Szilágy vármegye 
szilágy-csehi, zilahi, zsibói és szilágy-somlyói já-
rására a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Az őrlési forgalom. Az osztrák egyesült 
malomtulajdonosok a leghatározottabban tilta-
koznak az őrlési forgalomnak bármely alakban 
való visszaállításától, mert mint egy nyilatko-
zatban közzé teszik, ez csak egy mesterséges 
támogatása volna egynéhány nagyobb osztrák 
malomtulajdonos kívánságának és ugy tűnnék 
fel, mint a magyarországi nagymalmok erősza-
kos kívánságainak teljesítése, akik miként az 
őrlési forgalom előtt ezt arra használnák fel, 
hogy a magyar és ausztriai liszt helyett a kül-
földről vámmentesen nyersterményeket behozni 
tudjanak. Az emiitett malomtulajdonosok köte-
léke kimondja, hogy egyes galicziai vagy más 
osztrák nagymalmok által szükségesnek hirde-
tett őrlési forgalom visszaállítása merénylet az 
ő megélhetésükre és az ellen minden megen-
gedhető törvényes uton tiltakozni fognak. 

Szeszfőzői tanfolyamok. A kassai m. kir. 
gazdasági tanintézeten 1902. évi január hó 
5-től 20-ig gazdatisztek és szeszgyártulajdo-
nosok, február 1-től április 15-ig pedig szesz-
főzők részére szeszfőzői tanfolyam rendeztetik. 
Az előbbin részt vehet minden gazdatiszt és 
szeszgyártulajdonos, aki legkésőbb folyó évi 
deczember hó 25-ig a kassai gazdasági tan-
intézet igazgatóságánál ebbeli szándékát beje-
lenti. Tandíj 40 korona, laboratóriumi dij 10 
korona. A tanfolyam csakis az esetben fog 
megtartatni, ha ar ra legalább is 10 résztvevő 
jelentkezik. — A szeszgyárvezetők részére 
rendezendő tanfolyam czélja mezőgazdasági 
szeszgyárak részére szeszfőzőket gyakorlatilag 
és elméletileg kiképezni. E tanfolyamra felvé-
tetnek azok, akik okmányokkal igazolni ké-
pesek, hogy valamely szeszgyárban több ideig 
már alkalmazva voltak, a magyar nyelvet irás-
és olvasásban bírják és számolni tudnak. Részt 
vehetnek továbbá a tanfolyamon a gazdasági 
akadémia vagy gazdasági tanintézeteket végzett 
hallgatók és a földmivesiskola végzett tanulói. 
A tanfolyam befejezésével a résztvevők gyakor-
lati és elméleti vizsgát t esznek , amelyek 
eredményéről bizonyítványt nyernek. Tandíj 
44 korona, laboratóriumi dij 10 korona. A 
szóbeli vagy írásbeli jelentkezéseket 1902. 
j anuár hó 20-ig kell a kassai gazdasági tan-
intézet igazgatóságához megtenni. A tanfolyamra 
legfeljebb 15 résztvevő vehető fel s előnyben 
azok részesülnek, akik gépkezelői vizsgát tettek. 

Borkiállítások. Mint már előzőleg emii-
tettük, Baján a jövő év január 5—6-án bor-
kiállítást rendeznek a bajavidéki homoki szőlő-

termelők. A kiállításon be lesznek mutatva 
ez idei termésű és ó-borok, gyümölcstörkölyök, 
seprő- és borpálinkák, továbbá mindennemű 
házilag készített szeszes italok. — A pécsi bor-
termélő gazdák a napokban tartottak szintén 
egy Pécsett rendezendő borkiállítás ügyében 
értekezletet, amelyen elhatározták, hogy a pécsi 
borok hírnevének , helyreállítására borkiállítást 
rendeznek. A terv kidolgozására bizottságot 
küldtek ki. 

Az olasz borok beözönlése. Az olasz kor-
mánynak fiumei oenotechnikai megbízottja jelen-
tést küldött Rómába, mely Olaszország és az 
osztrák-magyar monarchia között fejlődött bor-
kereskedelem képét adja az utolsó tíz esztendő-
ről. 1891-ben még csak 30.000 hektoliter olasz 
bor jött be a monarchiába ; a vámklauzula hatása 
alatt azonban az olasz borbevitel 1892-től 1900-ig 
1.051.059 métermázsára emelkedett évenként. Az 
utolsó időben tudvalevőleg jelentékeny vissza-
esés állott be az olaáz borimportban, ami tudva-
levőleg egyrészt az apuliai és szicziliai kedve-
zőtlen szüreteknek, másrészt pedig a monarchia, 
különösen pedig Magyarország rekonstruált bor-
termelésének tudható be. A visszaesés folytató-
dott az 1901. esztendő első negyedében, amikor 
ismét 347.771 mm.-val kevesebb olasz bor jött 
be a monarchiába, mint az előző év megfelelő 
idejében. Azonban, minthogy. Olaszországnak 
az idén bő szüretje volt, az olasz bor a mostani 
kampányban ismét nagyobb áradattal fogja 
elözönleni fogyasztó piaczainkat. Baribői máris 
jelentik, hogy Apulia borkivitele a monarchiába 
a lefolyt november hóban emelkedést tüntet föl. 
A bari-i konzulátusi kerületből novemberben 
2,469.466 kg. bort vittek ki (múlt évi november-
ben csak 524.753 kg.), ebből közel 2 millió kg. 
fehér bor volt. Megjegyzendő, hogy a mult év-
ben a rossz szüret miatt a borkivitel abnormisan 
csekély volt. Az 1899. évi novemberben 4,489.840 
kg. volt a borkivtel a monarchiába, tehát 

I 2,020.374 kg.-al több mint a f. é. november hóban. 

A német vámtarifa folytatólagos tárgyalása. 
• A német vámtarifa-tervezet tárgyalását a berlini 

birodalomgyülés e hó 6-án, továbbá 11. és 
12-én folytatta. Az ezen folytatólagos tárgyalás 
első napján az első szónok Speck (czentrum-
párti) volt, aki kifejtette, hogy a tervezet ugy a 
mezőgazdaság, mint az ipar szükségleteinek 
megfelel. A védvámok hatása még nem tekint-
hető át teljesen, mert ez nagy mértékben függ 
a világpiacz áralakulásától. Tévesnek mondja 
azt az állítást, mintha a czeutrum ellensége 
volna az iparnak, szerencsétlenségnek minősí-
tené azonban azt, ha Németország tisztán ipari 
állammá fejlődnék. A politikai okosságnak hiján 
volna, ha már most az egész világ előtt kijelen-
tenénk, hogy minden körülmények közt keres-
kedelmi szerződésekhez kell jutnunk. Nem 
nekünk van szükségünk azokra, hanem a kül-
földnek. A szónok igy végzi : Áz ügyrend által 
adott minden eszközzel igyekezni fogunk a 
vámtarifát létrehozni. Dr. báró Riedel bajor pénz-
ügyminiszter kijelentette, hogy a kormányok 
teljesen egyetértenek gróf Bülow ama nyilatko-
zatával, hogy a tervezet nem jelent elfordulást 
a tarifaszerződések politikájától és hogy a szer-
ződéseket nem szabad a legéletbevágóbb érde- . 
kek feláldozásával megkötni. Tulmagas gabona-
vám hosszabb időre nem ajánlatos és a mező-
gazdaságnak sem használ. A miniszter az árpa 
és komló magasabb vámja ellen nyilatkozott. A 
gabonavámok javasolt felemelésének távolról 
sincsenek oly nagy hátrányai, mint a munka-
hiánynak. A szónok végül felhívta a házat, 
hasson oda, hogy Németország gazdasági tekin-
tetben is erőteljes maradjon. Peyer (délnémet 
néppárt) kijelentette, hogy pártja nemcsak a 
minimális vámok ellen szavaz, hanem a gabona-
vámtarifa tételei ellen is. Poschek württem-
bergi belügyminiszter elismerte a mezőgazda-
ság Ínséges helyzetét. A gabonavámok fel-
emelésénél óvatosnak kell lenni és kerülni 
kell a túlzást. A tervezet a helyes uton jár . 
Heil kifejtette, hogy Hesszenben éppen a kis-
gazdák érdeklődnek a gabonavámok felemelése 
iránt. A hat márkás minimális határt szakértők 
helyesnek tartják. Az u j vámtarifának az a hát-
ránya, hogy egységtarifa, mig voltaképen mini-
mális és maximális tarifát kellett volna felállí-
tani. A nagy iparosok a minimális tételek melletl 
lesznek. 

A birodalomgyülés f. hó 11-iki ülésen gr. 
Kanitz azt fejtegette, hogy a benyújtott vámtarifa 
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különösen a mezőgazdáknak nem nyújt túlsá-
gos előnyöket. Az iparnak is vámokat kiván, 
noha ezzel a mezőgazdaság is terhelve lenne ; 
szerinte legjobb volna, ha Németország auto-
nóm vámtarifát léptetne életbe. Singer kérdi, 
miért nem terjeszt elő a kormány birodalmi 
adójavaslatot, ha pénzre van szüksége. Ettől 
visszariad a czentram hazafisága. Számos szám-
adatot hoz fel az egyes vámok jövedelmezősé-
ségére nézve. Keim elismeri az ipar jogait és a 
mezőgazdaságra nézve csak a lét lehetőségeit 
követeli, Podbienski államtitkár azt mondja, hogy 
a vámtarifa számos tételt részint változatlanul 
hagy, részint leszállít. Csak a gabonavámokat 
emeli egy kissé. Az egész vámemelés sohasem 
jut kifejezésre a gabonaárakban. A mezőgazda-
ság a fogyasztókról is gondoskodik. Nem akar 
semmi méltánytalant és ebben a küzdelemben 
a kormány mögött fog állani. 

A biroOalomgyülés f. hó 12-iki ülésén Posa-
dowski miniszter odamutatott, hogy a kormány 
minden támadás ellenére ragaszkodik a vám-
tarifa-javaslathoz, a mely a leggondosabb elő-
munkálatok és informácziók alapján és a gazda-
sági bizottság leggondosabb közreműködésével 
jött létre. Helytelen dolog, hogy a kereskedelmi 
kamarák mind ellenségei ennek a vámtarifának. 
A javaslat azt a szocziálpolitikai czélt is követi, 
hogy a munkásoknak munkát és jó béreket 
biztosítson. Kívánatos volna, hogy nagybirto-
kok kis parasztgazdaságokká alakuljanak át. A 
miniszter hosszú lejáratú kereskedelmi szerződé-
seket is kiván és végül azt mondja : ha ebből 
a javaslatból nem lesz törvény, esetleg kényte-
lenek leszünk alacsonyabb vámtételekkel bele-
menni a kereskedelmi tárgyalásokba. A vámtarifa-
javaslatot gróf Schwerin-Löwitz indítványára 28 
tagu bizottsághoz utasították. 

A főváros dija a luxusló-, tenyészállat-
vásárokra és díjlovaglásokra. Az „OMGE" és 
a Tattersall részv. társaság által évenkint ren-
dezni szokott luxusló-tényészállatvásárok és 
dijlovaglási versenyekre a főváros eddig is 
szép dijakat tűzött ki. A f. évi november hó 
13-án tartott közgyűlésből kifolyólag ismét évi 
3000 koronát szavazott meg a főváros a fenti 
czélokra és pedig 1902. évtől 3 év ta r tamára 
olyképen, hogy az évi 3000 koronából egyen-
ként 1000 — 1000 korona jusson a luxusló-, 
valamint tenyészállatvásárra és a dijlovaglási 
versenyekre. 

A földmivelésügyi minisztérium köréből. 
Nemes baro^mfiak állami vásárlása. Iíreblay 
Emil állattenyésztési felügyelő a földmivelés-
ügyi miniszter megbízásából nagy meny-
nyiségü nemes fa j tá jú baromfit vett az állam 
részére Nagy-Becskereken, Ivándán és Zsombo-
lyán kistenyésztők közt leendő kiosztás végett. 
Eddig nagyrészt külföldön szerezte be az ál-
lam a szükséges baromfitenyészanyagot. — 
Agrogeologiai félvételek. A földmivelésügyi mi-
niszter rendeletére a földtani intézet Mármaros, 
Szepes, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, Hunyad, 
Krassó-Szörény vármegyékben 603 • km. terü-
leten geologiai térképet készített. Pest-, Nyitra-, 
Bars- és Komárommegyében agrogeologiai fel-
vételek készültek. Ugyancsak a miniszter ren-
deletére a földtani osztályt petróleumos vidé-
keken részletes felvételeket csinált s megálla-
pította Kismarton, Szegzárd környéke szőlőterü-
leteinek agrogeologiai viszonyait. — Pisztráng-

tenyésztés a hegyi patakokban. A földmivelés-
ügyi miniszter rendeletére egyre szaporítják a 
pisztrángköltő telepeket. Ujabban özvegy Bethlen 
Andrásné grófnő forrasághi, báró Bánffy Ernő 
gödemesterházi birtokán, továbbá Jászón a 
premontrei rend birtokán létesültek pisztráng-
költő telepek, valamint az állami birtokokon 
küencz helyen létesült költőtelep, ugy hogy 
ezeknek száma hetvenhétre szaporodott. — 
A méhtenyésztés érdekében. A csiksomlyói ta-
nitóképezdének, á pápai földmivesiskolának, a 
pusztalánczi tejgazdasági iskolának, a Klotild-
szeretetháznak, a bavanistei, felső-vizniczei, 
szakuli, vöröskői gazdasági ismétlőiskoláknak, 
Felsőbánya, Nagybánya, Dióshalom és Erdő-
száda községeknek méhészeti felszereléseket 
és méhcsaládokat engedélyezett a földmivelés-
ügyi miniszter, hogy e gazdasági mellékág 
megkedveltetésére működésük helyén közre-
hassanak. 

„Kiviteli Szemle" — „Export-Revue". 
E kettős czimmel, egy magyar, német, angol 
és franczia havi folyóirat kiadását és szerkesz-
tését határozták el, mely szaklapnak legfőbb 
czélja a hazai kivitel támogatása lesz. A ki-
vitelt közvetlenül szolgáló közleményeken kivül 
a lap programmjába a fontosabb mezőgazda-
sági, iparfejlesztés és kereskedelmi ügyeknek, 
társadalmi politikai mozgalmaknak német, franczia 
és angol nyelven való közlését, ismertetését 
is fölveszik. A lap első száma január hő folya-
mán fog megjelenni, évi előfizetési ára 10 
korona. Kiadója és szerkesztője Zerkovicz 
Emil lesz. 

Megjutalmazott faiskola-kezelő tanitók. 
A magyar földhitelintézet által a községi fa-
iskolát kezelő és a gyümölcsfatenyésztést oktató 
tanitók részére az 1901. évre adományozott 
5000 korona a következő 21 tanitó között 
osztatott szé t : 600 koronás pályadíj Borteleki 
Elek szentandrási tánitónak(Zalam.),két 400 K.-ás 
díj Schum János prázsmázi (Brassóm.) és Bucsy 
Mihály seprősi (Aradm.) tanítóknak a 18, egyen-
ként 200 koronás jutalom dijak : Tóth Imre 
borsai (Marmarosm.), Gaál Dénes gombai (Pest-
megye), Bandity Miklós nagykikindai(Torontálm.), 
Farkas József szill-sárkányi (Sopronná.), Csusz 
Tamás zajoni (Háromszékm.), Körmendy István 
neszmélyi (Komáromm.), Beiter Károly fabisi 
(Temesm.), Bankó János apátmaróti (Hontm.), 
Jámbor Győző pető-mihályfai (Vasm.), Krammer 
Róbert májócsi (Baranyam.), Blájer Balázs 
székely-udvarhelyi (Udvarhelym.), Szabó József 
vég-ardói (Zemplénm.), Kasper János kőhalmi 
(Nagy-Küküllő m.), Tangl Endre becskii (Nógrád 
megye), Léh Fülöp temerini (Bács m.) Szpevák 
János testyéni (Nyitra m.), Bartha Géza szé-
kely-földvári (Torda-Aranyos m.) és Bott Miklós 
vámosi (Veszprém m.) tanítóknak. 

Belgiumba irányított baromfi-küldemé-
nyek vizsgálata. Mint az államvasutak igaz-
gatósága tudat ja a belga kormány elrendelte, 
hogy mindazon élő baromfiszállitmányok, a 
melyek akár mint átfutó áruk is a belga határ-
állomásokra érkeznek egészségügyi szempont-
ból felülvizsgáltassanak [s csupán a teljesen 
egészséges baromfiak ereszthetők be az or-

szágba. Mivel hazánkból Belgiumba és Belgiu-
mon át is van baromfikivitelünk, a belga 
kormánynak ezen rendeletét az érdekelteknek 
e helyen is tudomásul adjuk. 

Külföldi hirek. Állatkivitelünk. Drezdából írják, 
hogy novemberben a monarchiából oda 481 ökör, 
175 tehén, 98 tinó és 102 üsző hajtatott fel és a 
következő árak jegyeztettek: ökör eleven súlya 
3 8 - 3 9 , leölt súlya 6 5 - 7 0 ; tehén eleven súlya 
3 3 - 3 5 , leölt súlya 6 2 - 6 4 ; tinó eleven súlya 
34—37, leölt súlya 5 9 - 6 3 ; üsző eleven súlya 
4 4 - 4 7 , leölt súlya 6 5 - 6 8 . - A kereskedelmi szer-
ződések. A német birodalomgyülés folyosóin élénken 
tárgyalták az utóbbi napokban a szövetségtanács 
felhatalmazottainak nyilatkozatait, melyek szerint 
a kereskedelmi szerződének felmondása esetleg 
még a vámtarifa megszavazása előtt fog történni, 
ha kitűnnék az, hogy a kisebbség obstrukezió 
által meg akarja akadályozni azt, hogy a törvény 
életbeléptetése 1902. decz. 31-én megtörténhessék. 
— Burgonyakivitel. Alexandria burgonyabevitelét, 
mely körülbelül 110—120,000 mm.-ra tehető, 
elsősorban Olaszország, azután Francziaország 
és csak harmad sorban fedezi Ausztria-Magyar-
ország. A legkelendőbb fajta, a kerek kö-
zépnagyságú, sárga bélü és barna héjú burgonya, 
melyből mintegy 7—8 db tesz 1 kg.-ot. A ná-
polyi burgonya mostani ára 8-20—8-50 frank, a 
marseille-ié 11.50 frank. Az árak cif Alexandria 
100 kg.-ként értetnek. A nápolyi áru többnyire 
50 kg.-os, ritkábban 100 kg.-os zsákokban kerül-
nek behozatalra, mig a marseille-i burgonyát 
100-125 kg. közt váltakozó sulyu zsákokban 
hozzák a piaczra. Az olasz burgonya az olcsó 
szállítási dijak következtében — 100 kilo-
grammonként 1-50 frank — aránylag olcsón 
kerül eladásra. A monarchiából szállított áru 
is nagyobb kelendőségre találhatna. — A 
belga czukorgyárak mozgalma. A belga czukor-
gyárosok f. hó 11-én gyűlést tartottak, amelyen 
tiltakoztak a czukoradó-törvény tervezett módosí-
tása ellen. Aczukorkonferencziáranézve elhatároz-
ták, hogy tiltakozni fognak minden nemzetközi 
megegyezés ellen, amely az európai vagy az ame-
rikaiközvetettvagyközvetlenprémiumokatteljesen 
megszünteti. — A spanyol bortermelök követelései. 
A spanyol bortermelők gyűlést tartottak, amelyen 
a boradó eltörlését, a mübortilalom reformját, a 
borkivitelnek prémiumokkal veló előmozdítását, 
a müszesz készítésének eltiltását, a szesznek 
minden adó alól való fölmentését ésJ végül a 
szállítási dijak leszállítását és egységesítését 
követelték. 

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 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv ára portómentes megküldéssel : 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

T. olvasóink b. figyelmébe ajánl ja Braus-
wetter János (Szeged), Magyarország legnagyobb 
órásüzletét, hol ugy órák, mint ékszerek részlet-
fizetésre is szigorúan szabott árakon kaphatók. 
Árjegyzéket 2000 képpel ingyen. 

^ ^ t f i f f t c s > é s fcir"ud?ari m * S k ^ 
* VII., Rottenbiiler-utcza 33. sz.., és VI., Andrássy-út 23. sz. ™S ( f 

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.) intézendők. 

Vásárol: 
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Sta ssfurti kainitot 
szavatolt 12.4% tiszta káli == 2 3 — 2 4 % 

é n s a v a s ká l i tartalommal, 

M M Mlitrápót 
szavatolt 40°/o tiszta káli = 7 4 — 7 6 % k é n -

3 ká l i tartalommal, továbbá mindennemű 

egyéb mütrágyaféléket 
elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít 

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

vénytársaság 
B U D A P E S T , V. ker., FQpdá-utcza 8. szám* 

f 1900. évi forgalom: 26000zsák. 

Felhívjuk 
a t. Cí:- lazdakSzSnség 

f igyelmét n 
julius és szeptember hónapokban 

tartatnak meg. 
Az aukcziókra felküldött és „Oyapjuárve-
réal vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar* czimzett gyapjukülde-
mények a M. A. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint Ingyen 

raktározásban részesülnek. 

Gyapjuárverési vállalat 

HELLERM. s TÁRSA, 
BUDAPEST, V., Emílet-Sr 13. 

Most jelent meg 

Rubinek GyulaésSzilassy Zoltán 
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 -

KÖZTELEK 
k i a d ó h i v a t a l á b a n , 

B u d a p e s t , I X - , Ü l l ő i - u t S 5 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. deczember 13. 

Alacsonyabb amerikai jegyzések és a malmok 
tartózkodó vételkedve következtében, a mai üzlet irány-
zata a lehető legminimálisabb forgalom közepette lanyha 
irányzatú volt. Az árfolyamok az üzlet folyamán néhány 
fillérrel lemorzsolódtak. 

Készbuza mérsékelt forgalom és vételkedv mellett 
lanyha irányzatot követett, elkelt kb. 12,000 mm. buza 
10 fillérig olcsóbb árakon. 

fillérrel olcsói 
helybeli paritásra, értékesíthető. 

Árpában a hangulat nyugodt, az árak alig tartot-
tak. Takarmányárpa helyben 11-80—12'20 koronáig 
jegyez. 

Zab ma lanyha irányzatot követ, az árak 5 fillérig 
csökkentek, iiiinösi'g zt ni eh ben 14-20—15 koronáig 
jegyzünk. 

Tengeri változatlan, ó-árut helyben 1M0 K-ig 
jegyzünk, uj tengeri deczemberre 9-60—65 K ? 
9-90 K.-ig értékesíthető, helvbeli paritásra. 

A szeszüzletben e héten a forgalom ismét gyér 
és korlátolt volt és miután a nagyobb vevők olcsóba 
árak reményében tartózkodtak vételektől, ugy csak 
néhány kisebb üzlet létesült a legutóbbi zárlatjegyzés 
szerint. Helybeli finomitógyárak részéről finomított szesz 
nagyban adózva 145—146 K., adózatlanul 45.50—46.50 
kor. Vidéki finomító gyáraktól adózott áru 144 kor., adó-
zatlanul 423/4—43 kor. kelt ab állomás. Kicsinvben az 
ár 2—3 K. drágább. 

Denaturált szeszben a kereslet valamivel gvérebb 
volt és daczára annak, hogy a helybeli gyárak "l kor. 
olcsóbban j< «ebb zarlat lett esz-
közölve, 32 kor. helybeli és 31 kor. vidéki gyáraktól. 

Élesztőszesz 1 kor. olcsóbb és adózatlanul 44.50 
kor., adózva 145.50 koronáig kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e héten élénkebben volt ajánlva, de a lany-
ÍKIiOí :j ;! Ií\ / I I !>>; •.•:,! I 
elhelyezhető. Jegyzés ab termelő állomás 38—38.50 
korona. 

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

Bécsi jegyzés 35.80—36.20 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 127.50 .— korona adózott és 
33.50 .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 13.50 ,— korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

kivitelre több tétel finomított szeszt vásároltak, 
mely Saloniki és Smyrna felé lett szállítva. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 
korona korona 

Finomított szesz ... _ 145. 146-— 147. 148.— 
Élesztőszesz 146.50—146.— 147. 148.— 
Nyersszesz adózva 143.——144'— 145. 146.— 
Denaturáltszesz 33. -33.— 34. 35.— 

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

Vetőmagvak. (Mautner Ödön tudósítása.) 
Vörösheremag. A mult heti szilárd hangulat e 

héten is változatlan, mivel ugy a külföld mint a bel-
föld még fokozottabb mértékken vett részt a forgalom-
ban. A vételkedv oly élénk volt, hogy minden, ami ki-' 
náltatott, gyorsan vevőre talált. A Cseh- és Orosz-
országból beérkező tudósítások szintén szilárd hangu-
latra engednek következtetni oly annyira, hogy ennek 
hatása alatt jelenleg senki sem gondol árcsökkenésre. 

Luezernamag. Belföldi magból alig ajánltatott 
valami, Franczia- de különösen Olaszországból ellenben 
meglehetős áremelkedes jeleztetik. Fiimagvak továbbra 
is szilárdali;, olasz, és angol perje az utolsó napokban is 
emelkedtek árban. Répamag változatlan. Bükköny, 
muhar, baltaczim kérdezettek. 

Jegyzések 50 kilónként Budapesten: 
Vörösheremag ... . . . ... 46—54-— korona. 
Luezernamag 45—50-— „ 
Muharmag __ 8' 8'50 , 
Tavaszi bükköny 8- 8"50 
Téli borsó ... o- 0-— * 
Baltaczim 16- 16-50 , 

Ar: Kor. 23.20 22.40 21.60 21.20 20 20 17.80 15.41 

Ar: Kor. 23.50 22.50 21.50 20.50 19 — 
Kukoriczadara: finom (polenta) közép goromba 

Kor. 17.— 20.— 20.— 
Rizstakarmányliszt Királymalmi derezs Takarmánydara 

Áraink 100 kg.-ként, helyben, elegysuly tisztasuly-
nak véve, zsákkal együtt értendők. 

Lujza gőzmalom r.-t. jelentése 
részére. Budapest, 1901. decz. 12-én. Netto-árak 100 
kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. 
Kötelezettség nélkül. 

;.: 27-— 26-20 25*40 24-60 24-20^23-40 22'60 2C60 
7Va. 8. 

18-60 . 11 — 
Korpa: F. G. 
Ár korona: 8'80 9-10 

Rozslisztárak : 
0 0/L I. FEL n. II/b. ÜL /Rkorpa 

K.: 24.60 23.60 23.— 22.50 21.50 19.40 17.— 

Az Erzsébet-Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a ,Köztelek' részére. Budapest, 1901. decz. 12-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, zsákostul, össz-
súlyt tiszta súlynak véve, a budapesti vasúti és hajó-
állomásokhoz szállítva: 

b u z l 1 i z t : 

Ár : 27.20 26.40 25.40 24.S0 24.40 23.60 22.80 20.60 17.80 
8-as takarmányliszt buzakorpa finom goromba 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. deczember 12. 

Az enyhére fordult időjárás az üzletmenetére 
kedvezőtlen befolyással volt, amennyiben a tartósan 
érkező nagy hozatalokkal szemben a kereslet feltűnő 
módon megcsappant. Jellemző a viszonyokra, hogy a 
keddi heti vásárnap kevesebbet volt látogatva, mint 
akármelyik hétköznap. 

Elkeltek: 
Vadak közül: Szarvas 60—64, őz 110—120, vad-

sertés 70—80 filléren egészben s kgként. Szép nagy 
nyulak 2-40—2-50 kpronán darabja. Fáczán 5'00—6-00, 
fogoly 2'50—2-60 koronán párja. 

Tojás prima áru 92—94, másodrendű 86—88 
kor. eredeti ládánként. 

Tejtermékek : első rendű szentrifugált vaj 
2-40—2-60, másodrendű 2-00—2-20, főzővaj 1-70—1-80 
kor. kilónként. 

Vágott liba príma nehéz áru 94—100 másod-
rendű 80—90, pulyka és kacsa 100—110 filléren kgként. 
Rántani való csirke 50—60, közép minőségű 70—80 
első rendű 90—100, kappan 140—180 filléren dbként. 

Gyümölcs : közép minőségű ahna 28—30 kor., 
100 kgként. Papirhéju dió 32—34, közép minőségű 
28—30. Apró keménvhéju 24—24 kor. 100 kgként. 

jelentése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
87 árus 411 drb sertést, 2 árus 7 drb süldőt, 5600 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1040 
kg. hájat, — kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig: N.-Székely 3 árus 72 darab, 
N.-Kőrös 3 árus 49 drb, Solt 7 árus 39 drb, D.-Pataj 
4 árus 28 drb, Ordas 3 árus 2Í drb, Örkény 1 árus 
7 drb, Szalk-Szent-Márton 1 árus 7 drb sertést, összesen 
22 árus 223 darab sertést. Helybeliek 411 drb ser-
tést. Főösszeg 634 drb sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők : Friss sertés-
hús 1 kg. 88—96 fillér, 1 q 76—82 K., süldőhus 1 kg. 
100—128 fillér, 1 q " K., füstölt sertéshús 1 kg. 
108—128 fillér, 1 q K., szalonna zsírnak 1 kp. 
88—96 fillér, 1 q 86—90 K„ füstölt szalonna 1 kg. 
100—104 fillér, 1 q — K., háj 1 kg. 100—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—136 fillér, 1 q K. 

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 1901. 
deczember 13-án. (A székesfővárosi vásárigazgatőság jelen-
tése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 65 árus 
77 darab sertést, 0 árus 12 darab süldőt, 5000 kgramiu 
friss hust, 800 kg. füstölt hust, 700 kg szalonját, 
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300 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— drb) sonkát, —kg. 
töpörtőt. 

Vidékről és pedig a szokott helyekről 36 árus 
432 drb sertést és 73 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88—96 fillér, 1 q 76—84 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 82—84 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—128 fillér, 1 q 112—116 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 92—96 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 13-án. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 149 szekér réti 
széna, 40 szekér muhar, 33 szekér zsupszalma, 32 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
2 szekér egyéb takarmány (sarjú), 1000 zsák szecska. 

A forgalom közepes. 
"" Árak fillérekben q-ként a következők: réti széna 
420—560, muhar 540—600, zsupszalma 320—340, alom-
szalma 240—270, takarmányszalma , tengeri-
szár , egyéb takarmány .zabosbükköny 

, lóhere , luczerna , köles 
, sarjú 480—480, szalmaszecska 360—400. 

összes kocsiszám 266. Összes suly 345800 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1901.'decz. hó 12-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 309 db, eladatott db. 
galicziai 234 drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 10 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott— db; leölt belföld 
19 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli 17 drb, eladatott — drb, bécsi leölt — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú drb. eladatott 
— drb, leölt bárány 29 drb, eladatott — drb, élő 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

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

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint. 56'—77'— 
koronáig, kivételesen 87 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 66—90 koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. koronáig 
súlyra, tiroli 66-90 koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. 
koronáig páronkint, élő bárány —• •— koronáig 
páronkint, leölt bárány 9- 16— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarbavásár. 1901. 
évi decz. hó 12-én. (A budapesti közvágóhíd és marha-
vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhajtatott: 115 drb, úgymint: jármos ökör első 
minőségű — drb, közép — darab, alárendelt — darai. 
Fejőstehén: fehér •— drb, tarka 66 darab, tenyészbika 
— drb, tarka tinó — drb, fehér — darab, jármosbivaly 
— drb, bonyhádi 49 darab, hizlalni való ökör — darab, 
üsző fehér — darab. 

A fejős tehén üzlet változatlanul csendes, az 
árak nem változtak. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör K.-ig, középmin. jármos ökör 
K.-ig pár.-kint, alárendelt minőségű jármos ökör 
K.-ig páronkint, jármos bivaly K. é. s. mm., 

K.-ig páronkint, jobb minőségű jármos ökör 
K.-ig é. s. mm.-kint, tarka bekötni való ökör 
K.-ig é. s. mm. Fejőstehenekért és pedig: Fejős-

szőrü magyar tehén koronáig darabonkint, 
tarka kevert származású tehén 150—220 K.-ig darabon-
kint, bonyhádi tehén 230—320 K.-ig, kiv. korona 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1901. évi decz. hó 
12-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztélek" részére.) 

Felhajtatott: 1592 drb nagy vágómarha, neveze-
tesen: 991 darab magyar és tarka ökör, 466 darab 
magyar és tarka tehén, —— drb szerbiai ökör, — drb 
szerbiai tehén, — drb boszniai ökör, — drb boszniai 
tehén, 88 drb magyar bika és 47 drb bivaly. 

Minőség szerint: 12 darab elsőrendű hizott bika, 
54 drb középminőségű bika és 23 drb alárendelt minő-
ségű bika, 42 darab elsőrendű hizott ökör, 862 darab 
középminőségű ökör és 109 drb alárendelt minőségű ökör, 
13 drb elsőrendű hizott tehén, 406 drb középminőségű 
tehén, 71 drb alárendelt minőségű tehén. 

A vágómarha felhajtás 534 drbbal több, a szük-
séglet is nagyobb valamivel, minthogy konzervgyári 
czélokra mintegy 300 drbot vásároltak, a vásár irány-
zata azonban lanyha, az árak jobb minőségeknél álta-
lában változatlanok, silányabbaknál 1—2 koronával 
csökkentek métermázsánként. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör 
jobb minőségű 58. 67.—, kivételesen —. .— K., 
hizott magyar ökör középminőségű 50. 56.—, kiv. —, 
alárendelt minőségű magyar ökör 46. 38.—, jobb 
minőségű magyar tehén 36.—52.—, tarka 38—60 kivétele-
sen tarka tehén —.—, magyar tehén középminőségű 
—• .—, kiv. —.—, alárendelt minőségű magyar és 
szerb tehén lábon kiv. —., szerbiai ökör jobb 
minőségű —. .—, kiv. —.—, szerbiai ökör közép-
minőségű —. .—, kiv. —.—, szerbiai ökör aláren-
delt minőségű —. .—, kiv. —.—, magyar bika 
40. 60.—, kiv. —.—, magyar bivaly 30. 40.—, 
kiv. —.—, magyar legelömarha I. rendű 35. 52.—, 
kiv. —.—, II. rendű —. .—, kiv. —.—, boszniai 
ökör —. .— koronáig métermázsánkint, élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1901. decz. 12-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére.) 

A vásár forgalma közép volt. 
Felhajtatott összesen 509 db. Eladatott 304 drb. 

Jobb minőségű lovakból (hátas) 15 db, eladatott 3 db, 
310—420 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 4 drb, 
eladatott — drb, K.-ért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 20 drb, eladatott 6 drb 300—380 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 50 drb, eladatott 20 darab 
220—340 K.-ért, pormy — drb, eladatott 0 drb 
koronáért. — Középminőségű lovakból: nehezebb félék 
(fuvaros ló stb.) 80 db, eladatott 35 db 126—172 K.-ért, 
könnyebb félék (parasztló stb.) 300 drb, eladatott 210 
darab 45—110 K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 
40 drb, eladatott 30 drb 14—40 K.-ért. — Bécsi vágóra 
vásároltatott 33 drb, az állatkert részére vásároltatott 
15 drb, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott— darab, 
ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott 2 darab, 
takónykór miatt a gyepmesterhez küldetett — drb. 

Kőbányai sertésvásár. 1901. évi deczember 13-án. 
(Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefonjelen-
tése a „Köztelek" részére.) 

Az üzlet kissé lanyha volt, mert a német piaczon 
a leölt [sertés áru alább szállt. 

Heti átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kilo-
grammos nehéz 91—92 fillér, 280—300 kgrammos nehéz 
91—92 fillér, öreg 300 kg. tuli fillér, vidéki sertés 
könnyű fii., szerb 80—88 fillér, román — - fii., 
tiszta kgr. páronkint 45 kgr. életsulylevonás és 4o/o 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri (ó) 11-65 
korona, árpa (ó) 12'60 korona Kőbányán átvéve. — 
Helyi állomány: decz. 6-án maradt 33952 darab. — 
Felhajtás: Belföldről 2783 darab, Szerbiából 1834 drb, 
Romániából darab, egyéb államokból darab, 
összesen 4616 drb. F ő ö s s z e g : 38569 drb. Állomány 
és felhajtás együtt drb. — Elhajtás: budapesti 
fogyasztásra (I—X. kerület) 4015 drb, belföldre Budapest 
környékére 464 darab, Bécsbe 247 drb, osztrák tarto-
mányokba 283 drb, Helvécziába — drb, Német biroda-
lomba — darab, egyéb országokba — darab, összesen 

hulla 12 drb, borsókásnak találtatott 3 "drb, összesen __ 
darab. Maradt állomány 31643 darab. A részvényszállá-
sokban 13568 darab van elhelyezve. Az egészségi és 
tranzitószállásokban maradt decz. 6-án 4777 darab. 
— Felhajtás: Szerbiából 1834 drb, Romániából — drb, 
összesen 6611 darab. —Elhajtás: 1634 darab, maradt 

Ingatlanok árverései (40,000 korona becs-
értéken felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 
Decz. 15. Bpesti I—III. k. atkvíha-Weixlgártner 71773 

kir. jbiróság tóság Vincze és neje sz. 
Hengl Sarolta 

Decz. 16. Nagy-szombati atkviha- Lutter Jenő 75710 
kir. jbiróság tóság mint k. k. Alajos és 

Árpád 1.1. gyámja 
tkviha- Deutsch 323945. 

kir. tvszék tóság' József 
Bpesti t-m. ker. a tkvi ha- Klenk 294659 
kir. jbiróság tóság Gyuláné sz. Kern 

Francziska 
Bpesti I-m. ker. atkviha-Török 123059 

Decz. 16. Budapesti 

kir. jbiróság 

atkviha- Waldmann 108268 
tóság Soma és neje 
atkviha- Rémi 999294 
tóság Róbert és Társa 
a tkvi ha- Schrager 112781 
tóség Adolf és neje. 

Rotter Karolin 

Decz. 20. 

Decz. 21. 

Decz. 23. 

Decz. 23. 

Decz. 23. 

Decz. 24. 

Decz. 27. 

Decz. 27. 

Decz. 28. 

Decz. 28. 

Decz. 30. 

Decz. 30. 

kir. jbiróság 
Szegedi 
kir. tvszék 

252963 

53676 

atkviha- Dub 259121 
tóság Albert 
atkviha- Lukács 70550 
tóság Antal 
atkviha- Sismann 
tóság Demeter 
atkviha- Schmid 
tóság Ödön 
atkviha- Jiraszek 419403 
tóság Nándor és Krausz 

Lipót 
i atkviha- Despenits 51344 

tóság Áron 
a tkvi ha- Spitzer 314776 
tóság Sámuel és társai 
a tkvi ha- Weisz Mór 213946 
tóság és neje Kleinmaim 

Teréz 
atkviha- Pröhászka 399365 

Ferenez, Károly és 
Mária 

atkviha- Radnai 170878 
tóság Vilmosnész. Fuchs 

Hermina 
atkviha- Szilvássy 55294 
tóság . Aladár ' 
a tkvi ha- Bodánszky 692067 
tóság Lajos 
atkviha- Budaspitz 136455 
tóság Simon és Janka 

atkviha- Baresay 50708 
tóság Jánosnél sz. 

Virágh Anna 
a tkvi ha-
tóság 

tóság 

' tóság ^ 

a tkvi ha-
tóság 
a tkvi ha-
tóság 
a tkvi ha-
tóság 

Szél Samu 175572 
és neje Wald 

Dobrai Istv. 50000 
és neje Kovács 
Zsuzsanna 

S. Kováts 200000 
Mihály 
Okolicsá- 144150 
nvi Menyhértné 
sz. Jármav Ilona 
Ferenczy 201047 
Emil és br. Vay 

atkviha- özv.Wein- 78600 
tóság berger Henrikné 

sz. Weinberger Fanny 
atkviha- Simén 55864 
tóság György 
atkviha- Rosenberg 164719 
tóság Róza 
atkviha- Kocziszki 63214 
tóság Mihály 
a tkvi ha- Cserei (Lob) 90476 
tóság Ede 

MEZŐGAZDÁK FIBTELMÉBE ! 
Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplőkészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 

Gőzcsép lőkész le tek 
21/2, 31/2, 4, 4V2, 6, 8, 10 Í2, lóerejüek. 

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

Kérjük minden szakbavág-ó kérdéssel 
bizalommal hozzánk fordulni, készség-
gel adunk kimerítő és felvilágosító 
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Melléklet a „Köztelek" 1901. évi 98-ik (1058.) számához. 

Magyar hajózó-csatornák. 
Jeszenszky Pál, OMGE. titkár előadói előterjesztése a közgazdasági szakosztály deczember hő 11-én tartott ülésén. 

Tisztelt Szakosztály! 
Egy régi közmondással vezetem be indo-

kolásomat arról a tárgyról, melylyel a mai ülés 
foglalkozni hivatva van, azzal a közmondással 
t. i.: „hogy nincsen semmi u j a nap alatt". 
Á hajózó csatornák kérdése is, mely nálunk ma 
a kormányt, a közgazdászokat és műszaki kö-
röket, de talán bátran állíthatom, hogy az egész 
közvéleményt is foglalkoztatja, egyáltalában nem 
uj kérdés, sőt ellenkezőleg igen régi, mert 
hazánkban — eltekintve attól, hogy már Mátyás 
király idejében foglalkoztak a Duna—Tisza közti 
csatorna létesítésének tervével — a XVIII-ik 
század második felében azon hajózó csatornák 
egy részéről, amelyek kiépítését ma oly nagy 
apparátussal sürgetik, már részletes tervek is 
készültek. 

Méltóztassanak megengedni, hogy rövid 
vonásokban kepet nyújthassak azon törekvé-
sekről, amelyekről mintegy 130 évre vissza-
menőleg tudomásunk van s amelyek azt bizo-
nyítják, hogy a csatornák létesítésének eszméje 
periódikusan vissza-visszatér, időről-időre élén-
ken foglalkoztatja az elméket, azután ismét 
letűnik egy időre a napirendről, azonban a meg-
valósulás stádiumáig soha sem jutott és a 
magam részéről hinni szeretem, hogy a legújab-
ban propagált és kiépíteni javasolt utópisztikus 
hajózó csatornatervek sem fognak a megvaló-
sítás stádiumáig eljuthatni, amely kijelentéssel 
körülbelül már jeleztem is e tervekel szemben 
elfoglalt álláspontomat. 

Hogy azon mozgalmakról, melyek nálunk 
természetes viziutainknak hajózhatóvá tótele és 
mesterséges hajózó csatornákkal való kiegészí-
tése érdekében megindultak, a tisztelt szakosz-
tályt rőyideh tájékoztassam, felemlítem, hogy 
az első ily mozgalom egy a Dunát a Tiszával 
összekötő mesterséges hajózó csatorna létesí-
tésére 1774-ben indult meg. 1789-ben pedig 
már maga az akkori kormányhatóság vette tervbe 
e csatorna kiépítését a sóegyedáruság és a 
sószállitás könynyebb lebonyolítása érdekében, 
mely csatornáról 1791-ben részletes terv is ké-
szült. E terv szerint a Duna a Tiszával Buda-
pest és Szolnok között köttetett volna össze egy 
hajózó csatornával. Később részletes tervek 
készültek, a budapest— csongrádi hajózó csatorna 
s ezzel kapcsolatban a budapest—szegedi 
csatornára is. 

Ki kell emelnem, hogy a Duna-Tisza közötti 
csatorna, á tervek majdnem valamennyie szerint 
a hajózás és öntözés czéljait is szolgálta volna, 
amely körülmény igen figyelemreméltó abból a 
szempontból, hogy ma nálunk kizárólag az ol-
csóbb szállítás érdekében propagálják a csupán 
hajózási czélokra szolgáló csatornák léte-
sítését. 

Készültek a Duna-Tisza közötti csatorna-
terveken kivül még más tervek is, nevezetesen 
a Duna és Száva közötti hajózó csatornára 
valamint a Körösök és Maros hajózhatóvá téte-
lére s a Tiszavölgy egyes vidékeinek rövid csator-
nákkal való átszelésére s az összes terveknél 
kivéltel nélkül az az eszme szolgált vezérelvül, 
— mint mai nap is — hogy t. i. a Tisza folyó 
és a Tisza vidéke közvetlenül és rövid uton 
hozassék összeköttetésbe az ország szivével, a 
fővárossal, illetve ennek közelében a Dunával. 

Mind e tervezgetések azonban csak tervek 
maradtak mostanig, mindazonáltal a 60-as évek-

ben tényleg igen közel jutott e tervek egyrésze 
a megvalósuláshoz. Az 1867-ik országgyűlés 
ugyanis utasította és fölhatalmazta az akkori 
kormányt, hogy hajózó csatornák és vasutak 
létesítésére 150 millió franknyi kölcsönt vegyen 
fel, készítse el a terveket s azok kivitelére kérje 
a törvényhozás hozzájárulását. A következő évi 
országgyűlés azonban elejtette ezeket a terveket 
s a törvényhozás a csatornák és vasutak épí-
tésére felvett 150 millió frankot kizárólag vasutak 
építésére rendelte fordítani. 

A hajózó csatornák építésének terve azóta 
határozottabb formában nem vetődött felszínre, 
bár igaz, hogy különösen a műszaki körök ál-
landóan foglalkoznak vele, s főleg az osztrák-
német- magyar hajózási szövetség igyekszik a 
hajózó csatornák eszméjének híveket szerezni. 

Böviden ezekben kívántam dióhéjba fog-
lalt történelmi visszapillantást vetni a hazai 
hajózó csatornák létesítését czélzó törekvésekre, 
melyek mint emiitettem, tervezgetések maradtak 
mind-e mai napig. 

Ezek után áttérek az osztrák csatorna-
tervekre, amelyek a csatornakérdóst aktuálissá 
tették nálunk ezidőszerint. A mi szempontunk-
ból ránk igen kevés érdekkel birnak azok a 
mozgalmak, melyek régebben a hajózó csator-
nák ügyében Ausztriában észlelhetők voltak s 
amely törekvések, hasonlóan a mieinkhez, szin-
tén már régi keletűek. Hajózó csatornák léte-
sítését régóta tervezgették már osztrák szom-
szédjaink is, de odaát azok szinte meglepetés-
szerűen egyszeríe a megvalósítás stádiumába 
jutottak s ma már Ausztriában törvény rendeli 
el egy nagyszabású csatornahálózatnak mielőbbi, 
mostantól számított 23 év alatti elkészítését 
s a dolog ilyetén állása mellett mi sem termé-
szetesebb, mint az, hogy érdeklődésüket az 
osztrákok által kiépítendő csatornahálózat teljes 
mértékben kihívta, mert hiszen az erre vonat-
kozó terveket feltétlenül ismernünk szükséges, 
ha azok kihatását és jelentőségét a mi közgazda-
sági helyzetünkre mérlegelni akarjuk. 

Az osztrák csatorna-törvény életbelépteté-
sének előzményei igen rövid. Az osztrák Reichs-
rathban ez év elején egész váratlanul javaslatok 
tétettek a Dunát az Elbével és a Dunát az 
Oderával, valamint az Oderát a Visztulával és 
Dnieszterrel összekötő hajózó csatornák kiépí-
tésére vonatkozólag s az osztrák törvényhozás 
utasította a kormányt, hogy az erre vonatkozó 
részletes terveket sürgősen terjessze elő. Amily 
váratlanul vettettek fel e javaslatok, époly tüne-
ményes gyorsasággal készítette el a kormány a 
csatornák létesítését elrendelő törvényjavaslatot, 
mely április hó végén a Reichsrath elé benyújtva 
csakhamar letárgyaltatott,®az összes pártok által 
egyértelmüleg .elfogadtatott és julius hó 13-án 
már szentesittetett is. 

E törvény fölhatalmazta az osztrák kor-
mányt, hogy a mondott csatornák előkészítő 
munkálataihoz azonnal hozzáfoghasson s uta-
sította egyben, hogy a viziutak kiépítését leg-
később 1904-ben megkezdje és 20 óv alatt be-
fejezze. A szóbanforgó csatornák építési költ-
ségei 750 millió koronában állapíttattak meg, 
de mert pótlólag még a folyamszabályozást is 
bevette a Reichsrath a csatorna-munkálatok 
keretébe, az összes költségek az egy milliárd 
koronánál valószínűleg nagyobb összeget fognak 
sztikgsógelni. 

A tisztelt szakosztály tájékoztatása czéljá-
ból bátor leszek térképen is bemutatni azon csator-
nák útirányát, melyek kiépítését immár törvény 
rendeli el, előrebocsájtva, hogy az osztrák 
csatornahálózat alapelve az, hogy Bécs tétessék 
annak központjává, helyesebben kiinduló pont-
jává s hozassék közvetlen kapcsolatba a nemet-
országi viziutakkal. Ennek megfelelően a tör-
vény kiépíteni rendel: 

a) egy hajózó csatornát a Dunától áz 
Oderáig; 

b) egy hajózó csatornát a Dunától a 
Moldváig, Budweisz közelében s a Moldvának 
csatornázásával Budweisztól Prágáig; 

c) egy hajózó csatornát a Duna-Odera-
csatornától a középső Elbéig, a melnik-járomei 
Elba-szakasz leendő csatornázásával egyetem-
ben s végül: 

d) egy hajózó csatorna építését a Duna-
Odera-csatornától a Visztula folyam vidékéig s 
a Dnieszter hajózható szakaszáig. 

E létesítendő viziutak hossza körülbelül 
1600—1700 kilométer. A költség 750 millió, 
illetve 1000 millió koronára van előirányozva 
s a tervek szerint a csatornák 600 tonnás hajók 
közlekedésére rendezendők be. 

Amint a tervekből kitűnik, a Dunától 
északra fekvő osztrák tartományok egy nagy-
szabású csatornahálózat révén összeköttetésbe 
hozatnak egymással, és egyszersmind a német-
országi viziutakkal. 

Nem érdektelen talán kiemelni azt a körül-
ményt, hogy bár egészen más inditó okoknak 
köszönheti létét az osztrák csatornatörvény, a 
javaslat megokolásánál mindazonáltal előtérbe 
tolták a magyarországi hasonirányu mozgal-
makat, tény gyanánt fölhozva, hogy Magyar-
országon már a közvetlen megvalósítás stádiuma 
előtt áll a Dunát az Oderával összekötő 
viziut kiépítése, a mi, ha Ausztria saját csatorna 
hálózatát haladéktalanul ki nem építené s magát 
megelőztetni engedné, végzetszerűvé válhatna 
reája, mert Magyarország a Duna-Odera-csa-
torna kiépítésénél saját érdekeit fogná bizonyára 
szem előtt tartani s annak létesítése által tel-
jesen tönkre fogja tenni Ausztria közgazdaságát. 

Bizonyára mondani is felesleges, hogy 
ennek az egyébként semmi alappal nem biró 
érvnek hangoztatására csak azért volt szükség, 
hogy a közvéleményt is megnyerjék a csatorna-
javaslatoknak, amire ily indokolás mellett any-
nyival inkább számítani lehetett, mert Ausztriá-
ban kedves minden oly törekvés, amely Ma-
gyarország érdekei ellen irányul. 

A csatornajavaslat váratlan benyújtásának 
s elfogadtatásának valódi oka persze egészen 
más természetű és éppen nem ismeretlen előt-
tünk. Tudjuk igen jól, hogy egyáltalán nem 
közgazdasági szempontok voltak a javaslat sür-
gős beterjesztésének rugói, hanem politikaiak s 
kizárólag a zavaros belpolitikai helyzet szaná-
lásának és a zavargó pártviszály lecsendesité-
sének volt egyedüli orvosszere e javaslat, mely-
nek elfogadása egyúttal Ausztria belbékéjének 
volt elengedhetetlen biztositéka. 

Elvégre azonban mitsem változtat a do-
log lényegén az, hogy mily okoknak köszöni 
létét az osztrák csatornatörvény, mert a tény 
mégis az, hogy az osztrák viziuthálózat kiépí-
tése elhatározott dolog, amely természetszerű-
leg nagy érdeklődést keltett nálunk is, mert 
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hiszen politikai és gazdasági kapcsolatunknál 
fogva, Magyarország nem csekély mérvben 
érintve van az osztrák csatornatervek által, 

Alig, hogy az osztrák csatornatörvény 
életbelépett, aktuálissá let t egyszerre nálunk is 
a viziutak kérdése. A vizi szállítás nagy elő-
nyeinek hangoztatásával sürgetni kezdik nálunk 
is egy nagyszabású csatornahálózatnak kiépíté-
sét, illetve természetes viziutainknak mestersé-
ges csatornákkal való mielőbbi kiegészítését, 
azzal érvelve, hogy egyedül a viziutak tévén 
lehetővé a tömegáruk olcsó szállítását és moz-
gósítását, ugy ezeknek, valamint mezőgazda-
sági terményeink versenyképességének biztosí-
tása érdekében haladáktalanul ki kell építenünk 
viziuthálózatunkat. 

Sürgetik ezt különösen azért, mert tör-
vényhozásilag elrendeltetvén Ausztriában a 
csatornahálózat létesítése, némelyek szerint az 
azokból reánk háramló előnyök biztosítása, má-
sok szerint a gazdasági érdekeinket veszélyez-
tető károsodások elkerülése miatt most már 
Magyarország sem halaszthat ja tovább vizi-
utainak kiépítését és a modern hajózás igényei-
nek megfelelő módon való alkalmassá tételét. 

Az eddig fölhangzott vélemények az osztrák 
csatornák kihatásáról a mi közgazdasági viszo-
nyainkra nemcsak eltérőek egymástól, hanem 
egymással homlokegyenest ellentétben is állók, 
mindazonáltal annyiban inegegyezőek, hogy 
valamennyien propagandát csinálnak viziut-
hálózatunk kiépítése mellett. 

Hogy tiszta véleményt alkothassunk ma-
gunknak az osztrák csatornák kihatásáról és 
jelentőségéről a hazai mezőgazdasági viszo-
nyokra, szükséges, hogy ismerjük azoknak vé-
leményeit és érveit, akik e kérdésben a közvé-
leményt irányítani és a magyar csatornahálózat 
kiépítése mellett való állásfoglalásra megnyerni 
igyekeznek. 

Közéletünk egy kiváló férfia, Híeronymi 
Károly és a földmivelésügyi minisztérium egyik 
nagytehetségű tanácsosa, KrisztinJcovich Ede a 
szószólói az egységes magyar csatornahálózat 
kiépítésének s ők igyekeztek az osztrák csatorna-
törvény életbelépte óta a közfigyelmet viziutaink 
kiépítésének szükségességére reáirányitani s 
mert állásfoglalásuknak félre nem érthető mó-
don az a czélja, hogy közvéleményt teremtse-
nek csatornahálózatunk kiépítése mellett, is-
mertetni tartom szükségesnek érveléseiket annál 
inkább, mert mindketten a magyar mezőgazda-
ság helyzetének javítása és előbbrevitele érde-
kében sürgetik annak kiépítését. 

Hievonymi alaptétele az, hogy az osztrák 
csatornák létesítése már egymagában a mi 
hozzájárulásunk nélkül is nagy gazdasági elő-
nyöket biztosit számunkra, de hogy ezen elő-
nyöket egész teljességükben kihasználhassuk, 
az alföldi csatornahálózatot kell okvetlenül ki-
építenünk, amely esetben gabonaáraink jelen-
tékeny emelkedését biztosithatjuk. Szerinte az 
alföldi csatornák kiépítése esetén az Alföld ga-
bonája a Dunán és az osztrák csatornákon 
közvetlenül a cseh piaczokra lesz szállítható s 
miután a magyar piaczokon az árak annyival 
alacsonyabbak, amennyi a szállítási költség a 
magyar piaczról a fogyasztó piaczig, ennélfogva 
számítása szerint a hazai gabonaárak — alapul 
véve a budapest—prágai viszonylatban a viziut 
révén előálló szállítási díjcsökkenést — méter-
mázsánként körülbelül 2 koronával emelkedni 
fognak. 

Miután pedig Magyarországból Ausztriába 
és Németországba évi át lagban mintegy 13 millió 
métermázsa gabonát és lisztet szállítunk, alföldi 
csatornahálózatunk kiépítése esetén a szállli-
tási költségeken — kivételes esetektől elte-
kintve — ni étermázsánként 2 koronát takarít-
hatunk meg, tehát ezzel az összeggel gabona-
áraink a mi javunkra emelkedni fognak. 

Azonban még ennél is sokkalta többet re-
mélt Híeronymi az alföldi csatornahálózat ki-
építéséből, mert nézete szerint némcsak az 
osztrák és német piaczokra szállítandó gabona 
á ra fog a ké t korona átlagos szállítási dij-
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különbözettel emelkedni, hanem piaczra kerülő 
összes, 25—30 millió mm. gabonánk is, ami 
más szóval annyit jelent, hogy csatornahálóza-
tunk kiépítése 50 - 60 millió hasznot biztositana 
a magyar mezőgazdaságnak, csupán a vizi-
szállitás folytán előálló gabonaár emelkedése 
révén. 

Ezt a kecsegtető perspektívát nyújtotta a 
magyar gazdáknak Híeronymi alföldi csatorna-
hálózatunk kiépítése esetére abban a fölolva-
sásában, melyet a Közgazdasági Társaságban 
„Az osztrák csatornatervek és föladataink vizi-
utaink fejlesztése körül" czimen tartott s amely 
a Közgazdasági Szemle május havi füzetében 
nyomtatásban is megjelent. Az igazságnak meg-
felelően azonban tar tozom konstatálni, hogy 
ugyancsak a Közgazdasági Szemle ezidei 
augusztus havi füzetében e tárgyról írott czikké-
ben Híeronymi rektifikálja a búzaár emelkedé-
sére vonatkozó kijelentéseit oly értelemben, 
hogy annak áremelkedése nem várható minde-
nütt az országban egyformán, de mindazon he-
lyeken, ahonnan a csatornák kiépítése révén a 
szállítás a fogyasztópiaczokra olcsóbb lesz mint 
ezidőszérint, mezőgazdasági terményeink ára 
emelkedni fog. 

A gabonaáraknak e szerint tehát csupán < 
bizonyos relácziókban való áremelkedéstől el-' 
tekintve, Híeronymi a magyar hajózó csatornák 
kiépítését azon okból is sürgeti, hogy a drága 
szállítási költségek miatt ezidőszerint immobilis 
tömegáruk olcsón mozgósíthatók legyenek, ame-
lyeknek forgalomképessé tétele hatalmas köz-
gazdasági fellendülést biztositana számukra. 

Végül pedig kiépítendőnek tar t ja csatorna-
hálózatunkat azon szempontból is, hogy a vas-
utak a vizi verseny nyomása alatt díjtételeik-
nek jelentékeny csökkenésre kényszeríttessenek 
s Híeronymi reményli, hogy a jelenlegi vasúti 
díjtételek egész 50%-ig csökkenthetők lesznek, 
amelyeknek ilyfoku leszállítása a csatornák 
megépítése nélkül nem volna elérhető. 

Hogy pedig a vasutak le fogják szállítani 
jelenlegi díjtételeiket a csatornák kiépítése ese-
tén, azt azért tar t ja valószínűnek, mert az 
államvasutak azon aldunai és tiszai állomáso-
kon, melyek a hajózás által fenyegetve voltak, 
már a múltban is jelentékenyen leszállította a 
tarifát s igy az alföldi csatornák megépítése 
után mindazon állomásokon is leszállítani lesz 
kénytelen díjtételeit, amelyeknek a csatornák 
u t ján is módjukban lesz forgalmukat lebonyo-
lítani. 

Körülbelül ezekben foglalhatók össze azok 
az érvek, amelyekkel Hyeronymi alföldi csatorna-
hálózatunk kiépítésének szükséges voltát meg-
indokolja s amelynél elsősorban azt a szem-
pontot tar t ja irányadónak, hogy közvetlen 
összeköttetést létesítvén az osztrák csatornák-
kal, terményeinket a jelenleginél olcsóbban vi~ 
hessük az osztrák piaczokra s hogy ez által 
gabonaárainkat emelhessük. 

Ezzel csaknem egészen ellentétes szem-
pontból sürgeti KrisztinJcovich Ede viziuthálóza-
tunk kiépítését, melyet nem az Ausztriába, il-
letve Németországba irányuló kivitelünk ol-
csóbbá tétele érdekében tart szükségesnek, ha-
nem főleg azért, hogy Budapestet a monarchia 
gabonakereskedelmének góczpontjául továbbra 
is megtarthassuk, tömegáruinkat mozgósíthas-
suk és kivitelünknek minden eshetőséggel szem-
ben biztos utat teremthessünk a tengerre. Ez 
uton közvetlen összeköttetésbe ju tván 'a tenger-
rel, terményeink elhelyezésére a világkereske-
delem összes piaczai között válogatni fog mó-
dunkban állani. 

Mig Híeronymi azt hangsúlyozza, hogy a 
dunai ős tiszai állomásokról Csehországba 
irányuló gabonaszállitmányok az osztrák csator-
nákból azonnal hasznot fognak húzni, sőt al-
földi csatornahálózatunk kiépítése esetén gabona-
áraink igen jelentékenyen emelkedni fognak, 
addig e nézettel homlokegyenest Krisztinkovieh 
azt bizonyítja, hogy az osztrák csatornák ki-
építése s különösen a gácsországi viziut és 
ennek folytatása, az odera—elbei transzverzális 
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hajó-ut, Gácsország terményeinek olcsó utat 
nyit Csehországba s onnan gahonánkat való-
színűleg ki fogja szorítani, tehát kivitelünk 
Ausztriába csökkenni fog. Az ebből származ-
ható közgazdasági megkárosodásunkat véli tehát 
Krisztinkovieh a fiumei tengeri csatorna létesí-
tése által ellensúlyozhatni. 

Már előbb említettem, hogy Krisztinkovieh 
azért is sürgősen szükségesnek tar t ja csatorna-
hálózatunk kiépítését, hogy Budapestet továbbra 
is megtar thassuk a monarchia gabonakereske-
delmének góczpontjául, mer t nézete szerint ha 
mi tétlenek maradunk, Ausztria pedig kiépíti 
csatornáit , akkor Bécs magához fogja ragadni 
a monarchia gabonakereskedelmét, ami Magyar-
országnak mint elsősorban gabonatermesztő ál-
lamnak nagy hátrányára válnék. 

A tömegáruk olcsó mozgósításának előnyei, 
az építendő csatornák mentén fekvő mezőgazda-
sági területek jelentékeny értéknövekedésé és 
hasznosithatása képezik az emiitetteken kivül 
azon főbb érveket, melyek a mezőgazdaság 
szempontjából teszik Krisztinkovieh. szerint 
nemcsak kívánatossá, de halaszthatat lanná is 
viziuthálózatunk létesítését s amelyek mellett 
az ipar szempontjából nagyon súlyosan esik 
latba az a körülmény, hogy az osztrákok által 
megépíteni tervbevett Duna—Odera-csatornán 
a sziléziai kőszén mm.-ként 50 fillérrel olcsób-
ban fog eljuthatni a. bécsi, illetve ausztriai 
piaczokra, ami óriási mértékben fellendítheti 
az osztrák ipart a mi iparunk hát rányára és 
olcsóbban jöhetvén be az idegen szén mi hoz-
zánk is, fejlődő széniparunkat az osztrák csa-
tornák által veszélyeztetve látja. 

Nem mulaszthatom el, hogy habár csak 
egész röviden is, föl ne említsem egyik kiváló 
szakemberünk, Faragó Lipót miniszteri osztály-
tanácsosnak érveléseit is, aki szintén a mező-
gazdaság érdekeinek előtérbe tolásával han-
goztatja a Duna—Tisza közötti és a D u n a -
Száva közötti csatorna kiépítésének szükséges 
vol át. Autentikus szállítási díjtételek egész 
sorozatával igazolja — egy, a hajózó csator-
nákról még 1896-ban tartott értekezésében — 
a tetemes különbséget a vizi és vasúti díj téte-
lek között s bizonyítja, hogy a vizi szállításon 
elérhető megtakarítás révén versenyképessé 
tehetjük terményeinket a német piaczokon 
az amerikai, az osztrák és cseh piaczokon pe-
dig az orosz vcrsenynyel szemben s Faragó is 
a vizi szállítástól a gabonaárak javulását re-
ményli. 

Az előzőkben kimutattam, hogy a csatorna-
barátok vizi utaink kiépítésének szükségességét 
első helyen mezőgazdaságunk érdekeinek fejlesz-
tésével motiválják s azt látjuk, hogy a napisaj tó s a 
csatorna-kérdéssel foglalkozó szaktestületek is 
(mint legutóbb a mérnökegyesület) főleg a mező-
gazdasági érdekek védelmének és fejlesztésé-
nek hangsúlyozásával foglalnak állást a vizi-
utak kiépítése mellett. 

Mindenképpen indokolt tehát, hogy az 
ezen szempontból elsősorban véleménynyilvá-
nításra hivatott 0 . M. G. E. kebelében beható 
mérlegelés tárgyává tétessenek mindazon érvek, 
amelyek mezőgazdasági szempontból a csator-
nák kiépítése mellett fölhozattak s ebből folyó-
lag kell, hogy mi gazdák is állást foglaljunk a 
mindinkább aktuálissá váló viziutak kérdése 
mellett, avagy ellene. 

Az első kérdés, mely feleletre vár, kétség* 
kivül az, vájjon a gyors szállítást nem igénylő, 
úgynevezett tömegáruk szállítása, amilyen a 
gabona- is, a vizi uton tényleg olcsóbb-e és 
mennyivel a vasúti szállítás köl tségeinél? E 
kérdés vita tárgyát nem képezheti, mert hiszen 
a vasúti és hajózási vállalatok tarifái bizonyít-
ják és szakemberek közkézen forgó adatai iga-
zolják, hogy mig a vasutaink önköltsége tonna-
kilométerenkint 1-6 ^-fillérre rug, addig ha jó-
zási díjtételeink per tonnakilométer csak 0*7 
fillért tesznek ki, tehát az előbbiekhez képest 
jelentékenyen olcsóbbak. 

Igaz ugyan, hogy a hajón való szállítás ol-
csóbb sága csak bizonyos kilométer-számon, kör ül 
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leiül lOO kilométeren fül érvényesül, azért, mert a 
tarifák egyik alkotó részét azon fix tétel képezi, 
amely az árat tekintet nélkül a megteendő ut 
hosszára terheli, mig a tarifa másik alkotó része 
a megtett úttal arányban nő, tehát minél hosz-
szabb az ut, annál olcsóbb viszonylag maga az 
egész tarifa ós viszont (ami különben a vasúti 
szállításra vonatkozólag is áll). De mert vizi-
uton majdnem kivétel nélkül nagyobb távol-
ságokra szállíttatik az áru, alaptétel gyanánt 
elfogadható, hogy a vizi szállítás jelentéke-
nyen olcsóbb a vasúti szállításnál. 

Ha ezt a tételt alapul elfogadjuk, — mint 
a hogy el kell fogadnunk, — akkor észszerűen 
más következtetést levonnunk nem lehet, mint 
azt, hogy csatornahálózatunk kiépítése föltét-

, lenül szükséges és indokolt, de következtetni 
kell- logice e tételből egyszersmind meglévő 
viziutaink élénk forgalmára is, holott pedig 
azt látjuk, hogy hajózásunk pang s viziutainkon 
számbavehető forgalom nincsen. Miért nincsen? 

Azért mert vasutaink a folyammenti állo-
másokon jelentékenyen leszállították díjté-
teleiket s ezáltal magukhoz vonták a forgalmat. 
Ugy vélem, bogy ez a körülmény bizonyíték a 
mellett, hogy a vasutak eredményesen képesek 
felvenni a konkurrencziát a hajózással, leg-
alább mindenütt ott, ahol nincsenek mozgósí-
tásra váró tömegáruk feles mennyiségben, mint 
a hogy nálunk tényleg nincsenek. 

Éppen ezért ha a hajózó csatorna-háló-
zat létesítéséről egyedül a mezőgazdasági ter-
ményeknek a belforgalomban való olcsóbb 
szállítása szempontjából volna szó, akkor 
bizonyára egész röviden végezhetnénk az egész 
kérdéssel, s elfoglalhatnánk azt a nézetem sze-
rint helyes álláspontot, hogy a helyett, hogy az 
állam milliókat költsön csatornákra, szállítsa 
le mindazon vonalakon amelyeken csatornák 
terveztetnek, a tömegáruk tarifáit az önkölt-
ségre, amely esetben elvesztene ugyan egy 
bizonyos jövedelmet, de nem ölne bele óriási 
összegeket oly vállalkozásba, melynek hasznos 
volta — mindig csupán a mezőgazdasági termé-
nyekről s azoknak a belforgalomban való szállí-
tásáról szólva — legalább is kétséges. 

p ez a kívánság annál inkább bír jogos 
alappal, mert hiszen a vasutak teljes mérvben > 
kell, hogy a közgazdaság, érdekeit szolgálják és 
jövedelmeztetésük csak másodrangú föladat. 

Ámde hajózó csatorna-hálózatunk kiépíté-
sének kérdésénél nemcsupán a belforgalomban 
való olcsóbb szállítás lehetővé tételéről van 
szó, hanem mezőgazdasági terményeink export-
jának és versenyképességének az olcsó vizi 
szállítás által leendő elősegítéséről is, amelynél 
egyéb szempontokat is mérlegelnünk kell, mint 
aihelyeket előbb érintettem s a melyeket a ki-
építeni elhatározott osztrák csatornák tettek 
aktuálisakká. 

Mérlegelnünk kell elsősorban az osztrák 
csatornák várható kihatását, a mi közgazdasági 
viszonyainkra. Valószínűnek tarthatjuk-e, hogy 
ezek kiépítése már egymagukban ami hozzájá-
rulásunk nélkül is jelentékeny előnyöket bizto-
sítanak a mi számunkra és remélhetjük-e, hogy 
saját csatornahálózatunk kiépítése esetén gabona-
áraink legalább bizonyos relácziókban emel-
kedni fognak, még pedig a budapest—prágai 
viszonylatot alapul véve, mm.-ként körülbelül 
2 koronával. Helyesebben mondva várható-e, 
hogy termelőink a szállítási költségeken mm.-ként 
mintegy 2 koronányi összeget kizárólag a saját 
javukra megtakaríthatnak. 

Ha ezt reményleni lehetne, ugy ez bizo-
nyára elégséges okot szolgáltatna nemcsak 
arra, hogy a magyar gazdaközvélemény a leg-
lelkesebben szálljon sorompóba a hajózó csa-
tornák létesítésének eszméje mellett, de arra 
is, hogy azok sürgős kiépítését minden rendel-
kezésre álló eszközzel követelje és szorgalmazza. 

Meggyőződésem szerint azonban először 
is ekkora megtakarítás a szállítási költségeken, 
— amint ezt beigazolni fogom — egyáltalában 
kizártnak tekinthető, másodszor pedig a szállí-
tási költség csökkenése is teljes egészében 

szintén nem a magyar termelők javára fog 
válni, hanem osztozkodni fog azon a közvetítés 
és fogyasztás is. 

De minden valószínűség szerint hiúnak 
fog bizonyulni az a reménységünk is, hogy 
terményeinket olcsón fogjuk szállíthatni az 
osztrák csatornákon az ottani és a csehországi 
piaczokra s aligha nem az lesz a valóság, 
hogy a szállítás az osztrák vizi utakon egy el-
enyésző csekélységgel lesz csak kisebb a vas-
úti szállításnál. Gondoskodtak erről osztrák 
szomszédaink. Csatorna-törvényük 4-ik para-
grafusa szerint ugyanis az osztrák viziutak 
használatáért külön dijak és illetékek fizetendők, 
amelyek megállapításánál az összes hazai 
(osztrák) termelésnek leghatározottabb védelme 
kiváltképp megfelelő díjszabási módozatok által 
a legteljesebben figyelembe veendő. Vagyis a 
törvény értelmében Ausztriának joga lesz uj 
vizi útjait megadóztatni s az ebből befolyó 
jövedelemből a fentartási költségeket és a 
beruházott tőke kamatainak és törlesztésének 
méltányos hányadát előteremteni. 

Igaz ugyan, hogy a vizi utak kölcsönös 
használatát mindkét államban törvényes meg-
állapodás szabályozza s az 1878-ik évi XX. és 
az 1899-ik évi XXX. t.-czikk rendelkezése sze-
rint valamennyi belső, vizeknek a hajók és 
talpakkal való használatára nézve a kőt állam-
terület (Ausztria és Magyarország) lakói teljesen 
egyenlő elbánásban részesitendők, mely köl-
csönös megállapodás tehát ki kellene hogy 
zárja azt, hogy az osztrákok a -csatornadijakat 
saját termelésük érdekében a mi hátrányunkra 
állapithassák meg. 

Mindazonáltal a valószínűség a mellett 
szól, hogy az uj törvényben biztosított meg-
adóztatási jogot az osztrákok ellenünk alkal-
mazni fogják s a csatornáikon való olcsó szál-
lítás reményeit meg fogják hiúsítani a jelzett 
külön dijak és illetékek kivetésével, oly ille-
tékeket szedve az osztrák termelés, védelme 
czimén, hogy gabonánknak az osztrák csator-
nákon való szállítása alig lesz olcsóbb a mai 
vasúti szállításnál. 

Valami különösebb haszonnal tehát aligha 
kecsegtethetnek bennünket az osztrákok által 
kiépítendő hajócsatornák 

De mérlegeljük. most már, váljon hára-
molhatik-e kár e csatornákból közgazdasági 
viszonyainkra? Hogy e kérdésre felelhessek, 
utalnom kell az osztrák fogyasztók és az 
osztrák agráriusok állásfoglalására. A fogyasz-
tók azt reménylik a csatornáktól, hogy a 
mi bevitelünk alól a jövőben emanezipál-
hatják magukat s terményeinkhez olcsóbban 
fognak hozzájuthatni mint eddig, mert a 
gácsországi, sőt oroszországi termények be-
vitelére számítanak; viszont az osztrák agrá-
riusok azért foglalnak a leghatározottabban 
állást a csatornák ellen, mert ezek lehetővé 
teszik az idegen termények könnyebb beözön-
lését és ezáltal a belföldi termények árcsökke-
nését eredményezhetik, vagyis a mezőgazdák 
érdekeit érzékenyen csorbíthatják.' 

Annak lehetősége tehát egyáltalán nincs 
kizárva, hogy a gácsországi viziutak kiépítése s 
az osztrák és csehországi csatornahálózattal 
való kapcsolatba hozatala esetén, terményeink-
nek egy nem kicsinyelhető versenynyel fog meg-
küzdeni kelleni, amit azonban — legalább a gács-
országi terményeknek a csehországi piaczokra 
jutását — megakadályozni hatalmukon kivül áll. 

Kétségkívül komoly megfontolás tárgyát 
kell, hogy képezze az a kérdés is, vájjon nem-e 
ragadhatja1 magához Bécs a monarchia gabona-
kereskedelmének vezetését az esetben, ha mi 
idejekorán ki nem építjük csatornahálózatunkat. 

Ez az eshetőség nézetem szerint aligha 
fog bekövetkezni s módunkban áll csatorna-
hálózatunk kiépítése nélkül is elejét venni 
annak, hogy a Csehországba irányított magyar 
gabonának Bécs legyen az átrakodó állomása. 
Lehetővé válik ez azáltal, ha az exportra kerülő 
gabonaküldeményeknek tarifakedvezmény adatik 
Budapestig, azzal a feltétellel, hogy az áru itt 

hajóba rakva, direkte a csehországi piaczokra 
szállítandó. 

Ilymódon el volna kerülhető, hogy termé-
nyeink Bécsig vasúton szállíttassanak s ott 
rakassanak hajóba, mert hiszen feltehető, hogy 
a szál itók megtakarítandó!? a Budapestig adandó 
vasúti díjmérséklést, terményeiket itt Buda-
pesten és nem Bécsben fogják hajóba rakatni, 
mely esetben a monarchia gabonakereskedel-
mének góezpontja az osztrák csatornák kiépí-
tése esetén is, a magyar főváros maradna meg. 

Nézetein szerint egészben véve semmi 
különösebb. előnyöket nem várhatunk az osztrák 
csatornák kiépítéséből, de túlságos hátrányokat 
sem, azzal a körülménynyel azonban számolnunk 
kell, hogy az osztrák piaczokon esetleg fel kell 
vennünk a versenyt az idegen államok ter-
ményeivel. 

Most már ezen bekövetkezhető hátrány 
kikerülése és terményeink biztos értékesítése 
érdekében a -magyar csatornahálózat kiépítését 
és arra alkalmas folyóinknak hajózhatóvá tótelét 
propagálják, azzal a végczéllal, hogy tömeg-
áruink kivitelének a tenger felé nyissunk utat, 
mert közvetlen összeköttetésbe jutván a ten-
gerrel, a világpiaczok között válogathatni fogunk 
s főleg mert gazdasági függetlenségünket egyedül 
ezáltal biztosíthatjuk. 

Mielőtt az egész magyar viziuthálózat 
kiépítésével, pénzügyi kivihetőségének szem-
pontjából foglalkoznék, tájékoztatni kívánom a 
t. szakosztályt arról, minő csatornák kiépítésé s 
mely természetes vizi utainknak hajózhatóvá 
tételét tervezik nálunk, illetve mely terveknek 
igyekeznek a közvéleményt megnyerni. 

E tervek szerint elsősorban a Duna ós 
-Tisza folyók hajózási akadályainak teljes el-
távolítása mellett, szabályozandók és hajózásra 
alkalmassá teendők azok mellékfolyói, név-
szerint: a Maros, Körös, Szamos, a Vág, Nyitra, 
Garam, Rába, Sió és Bodrog, szabályozandók, 
illetve eltávolitandók továbbá a Dráva és Száva 
hajózási akadályai, meglévő két mesterséges 
viziutunk pedig a Béga és a Ferenczcsatorna 
600 tonnás hajók járására alkalmassá teendők. 

Már e helyütt jelezni tartom szükségesnek, 
hogy e folyók szabályozása, illetve hajózhatóvá 
tétele már törvényhozásilag el van rendelve. 
Az 1896. évi 48. t.-ck felhatalmazza a föld-
mivelésügyi minisztert, hogy a Duna folyón 
Radványtól Báziásig a szükséges munkálatokat 
12 év alatt, vagyis az 1907-ik év végéig végre-
hajthassa, mely czélra a törvényhozás 40 millió 
koronát bocsájtott rendelkezésére; ezenkívül 
ugyané törvény elrendeli, hogy az e czélra 
folyósított 62 korona hitel fölhasználásával a 
földmivelésügyi kormány a Dunának dévény-
dunaradványi szakaszán a Tiszán és a Bodrogon, 
a Körösök, Szamos, Maros, Temes-Béga, Morva, 
Vág, Dráva, Unna és Száván a szükséges hajó-
zási és szabályozási munkálatokat ugyancsak 
az 1907-ik év végéig elvégeztesse. • 

A természetes viziutainknak hajózhatóvá 
tételét czélzó munkálatok tehát már folyamat-
ban vannak s voltaképpen rövid néhány év 
választ csak el attól, hogy a Tiszavölgyóről 
és a duriamenti vidékekről hajókon is szállít-
hatók legyenek gazdasági terményeink. 

De mert a Tiszavölgyéről csak igen nagy 
kerülővel, és nagy időveszteséggel volnának a 
tömegáruk szállíthatók, szükségesnek tartják 
természetes viziutainkat mesterséges csatornák-
kal kiegészíteni s közvetlen kapcsolatba hozni 
az ország fővárosával, mely ilyformán központ-
jává tétetnék az egész csatornahálózatnak. 

Ennek érdekében első helyen a Duna-
Tisza közötti csatorna kiépítését sürgetik, mely 
Budapestről kiindulva, elágazással Kecskemétig, 
Csongrádnál torkollanék a Tiszába, ahonnan a 
Tisza természetes folytatását fogja képezni a 
csatornának. 

Ezen csatornán kivül terveztetik egy csa-
torna a Körös egy részének igénybevételével, 
illetve csatornázásával, Csongrádtól via Gyoma, 
Debreczen, Szatmárig. Kiépíteni javasolják a 
temesvár—perjámos—szegedi csatornát s kiegé-
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szitené a Tiszavölgy csatornahálózatát az Aradig 
hajózhatóvá teendő, illetve csatornázandó Maros 
folyó. 

Ennek az u. n. alföldi csatornahálózatnak 
kiépítését sürgeti Hieronymi. 

Mindez azonban csak egy részét képezi 
megépítendő csatornahálózatunknak, mert vizi-
utainknak a tengerrel leendő közvetlen kapcso-
latba hozatala érdekében összekötni javasolják 1 

a Dunát a Szávával a vukovár—samaczi mes-
terséges csatorna kiépítése által, amely első sza-
kaszátvolna hivatva képezni a budapest—fiumei 
vízi útnak. Samacztól hajózhatóvá teendő a 
Száva és a Kulpa folyó Károly városig, illetve 
Kulpa—Bródig, ahonnan végül kiépíteni javasol-
ják, mtnt a budapest—fiumei vizutnak utolsó sza-
kaszát, a fiumei ivarszt-csatornát. 

, Propagálják pedig ennek a csatornaháló-
zatnak kiépítését olyformán, hogy az az osztrák 
csatornák kiépítésére szánt idő, tehát 20 év 
alatt kiépíttessék. A költséget, mibe viziutaink 
ilyetén létesítése kerülne, kerek 500 millió 
koronára teszik. Miután pedig a csatornák léte-
sítésének czélja az olcsó szállítás lehetővé 
tétele, természetesen szükséges, hogy ezt az 
óriási összeget az állam, lemondva annak kama-
toztatásáról, a kiépítendő csatornahálózatba be-
fektesse. 

T. szakosztály! Nem régiben hallottam e 
teremben elhangzani azt a panaszt, hogy pénz-
ügyileg koldus nemzet vagyunk, azt is amit 
a magunkénak hiszünk, nem mondhatjuk a 
sajátunknak, minden beruházásunk idegen pénz-
nek köszöni létét, hatalmas vasúthálózatunk 
idegen pénzen épült s idegen tőkének kamato-
zik, földbirtokunk jövedelme a külföldre ván-
dorol, zálogleveleink ott élő tulajdonosaik zse-
bébe, mig nekünk fáradságunk és munkánk 
béréül csak a morzsák jutnak. Tudjuk és mind-
nyájan érezzük, hogy ez a panasz jogosult és igaz. 

Szabad és lehet-e tehát nekünk koldus 
nemzetnek arra gondolnunk, hogy oly beruhá-
zások érdekében növeljük különben is óriási 
adósságainkat 500 milliónyi ujabb adóssággal, 
amely beruházások haszna semrniképen sem 
állhat összhangban az azokra fordítandó költ-
ségekkel. 

Szabad és lehet-e nekünk oly befekteté-
sekre gondolnunk, amelyek nem állanak arány-
ban az állam pénzügyi erejével s amelyek 
megrendíthetik államháztartásunk egyensúlyát. 

Lehet-e észszerűen oly vállalkozásba fog-
nunk, melynek nagy terhét — részben legalább 
— okvetlenül viselnünk kell, mert hiszen nem 
képzelhető, hogy a csatornák 500 milliónyi be-
fektetési tőkéjének évi kamatait illetve ezeknek 
csak egy tekintélyesebb részét és a fentartási 
költségeket is az állam viselje az idők vég-
telenségéig. Ha pedig e terheket valakinek 
viselnie kell, az elsősorban bizonyára a magyar 
gazda lesz s a gazdák terhei kétségkivül abban 
az arányban fognak növekedni, amilf arányban 
mögötte marad a valóság a csatornák forgalom-
képességéhez kötött várakozásnak. 

Meggyőződésem szerint pénzügyi viszo-
nyaink teljesen kizárják annak a lehetőségét, 
hogy a magyar gazdatársadalom állást foglal-
hasson csatornahálózatunknak olyatén kiépítése 
mellett, amelynek tervét ismertettem. 

Minekünk nem lehet mérvadó az, hogy mert 
Franczia-, Német és Oroszország, szóval tőke-
gazdag, hatalmas iparral s nem kevéssé fejlett me-
zőgazdasággal bíró államok csatornákat építenek, 
tehát építsünk mi is. Ezeknek az országoknak 
van pénzük, van közvetlen összeköttetésük a 
tengerrel, gyarmataik vannak s fejlett tengeri 
kereskedelmük, ami nekünk nincs s földrajzi 
fekvésünk miatt nem is lehet. Éppen ezért 
ezeknek az országoknak példája nekünk mérv-
adó sem lehet. 

Hogy Németország csatornákat épít azért, 
mert az óriási tömegáruforgalmat vasutai már 
lebonyolítani képtelenek, helyes és okos politika, 
de szükséges is, mert óriási iparát fejleszti az 
által, hogy a feldolgozásra váró nyers anyag 
olcsóbb szállítását lehetővé teszi. De a német 

csatornákon lesz is mit szállítani, mig a mienkén 
nem lesz. 

Miután ily állításokat nem lehet és nem 
szokás bizonyítás nélkül odavetni, sietek ezt az 
állításomat adatokkal igazolni. 

A magyar korona területén lévő összes 
állami és viczinális vasutak összes teher- és 
gyorsáruforgalma volt az 1899-ik évben 34 
millió tonna s átlagban minden tonna áru 122 
kilométer utat tett meg. Ha már most figye-
lembe veszszük azt a - körülményt, hogy a 
csatornákon való szállítás csak egy bizonyos 
távolságon (körülbelül 100 kilométeren) tul 
olcsóbb a vasúti szállításnál s ha tehá.t alapul 
a hajószállitásnál 250 kilométer átlagos szállí-
tási távolságot veszünk fel s 0'4 fillérrel ( 0 7 
fillér szállítási díjból 0 '3 fillért önköltségnek 
véve) számítjuk a tonnakilométerenkénti szállí-
tási dijat, ez esetben ujabb 20 millió tonna áru 
mozgósítása szükséges ahhoz, hogy a befek-
tetendő 500 milliónak 4 % kamata megtérüljön. 

Ha ennyi ujabb tömegárut mozgósítani 
nem vagyunk képesek — mint ahogy szerin-
tem képesek nem leszünk — akkor három 
dolognak kell bekövetkeznie és pedig: 1.) cse-
kélyebb forgalomnál vagy nem fognak meg-
felelő kamatot hajtani a csatornák s ez eset-
ben az államnak kell a bevételi kevesebbletet 
viselnie s a hiányzó összeget ujabb adók utján 
előteremtenie, vagy 2.) drágítani kell a hajózási 
tarifákat, ami illuzóriussá tenné az olcsó szállí-
tást, vagy 3.) a csatornák el kell hogy vonják 
a vasutak teherforgalmának e^y jelentékeny 
részét, mi által azok ezidőszerint is csak 3'6%-os 
jövedelmezősége nagy mértékben csökken-
tetni fog. 

Az 1. és 2. pont alatt jelzett eshetőség 
bármelyikének bekövetkezése súlyos konzekven-
cziákkal járna államháztartásunkra, aminek ká-
ros kihatását a magyar mezőgazdaság érezné 
meg első sorban. 

A csatorna-barátok pedig az ismertetett 
nagyszabású viziuthálózatnak kiépítését légfő-
képpen a mezőgazdaságra ezekből háramló 
előnyök érdekében sürgetik. Megvallom, t. szak-
osztály, hogy én ezeket az előnyöket a legjobb 
akarattal sem bírom felfedezni és nem tart-
hatom semmiképpen sem valószínűnek gabona-
árainknak oly számbavehető módon leendő 
emelkedését, amint ezzel bennünket kecsegtet-
nek és nem tudom fölfedezni azokat a tenge-
rentúli piaczokat sem, amelyek között — köz-
vetlen összeköttetést létesítvén a tengerrel.— 
tetszésünk szerint válogathatnánk. 

De egyáltalán kétlem, hogy mi olcsó vizi- , 
utat létesíthessünk a tengerre. Nem a mi föl-
adatunk ugyan, hogy a fiumei Karszt-csatorna 
kiépítésének műszaki szempontból való keresz-
tülvihetőségét bírálat tárgyává tegyük, s e kér-
déssel érdemileg foglalkozzunk. Annyit azon-
ban szabadjon mégis megjegyeznem, hogy én 
láttam ugyan Svédországban Európa egyik leg-
híresebb hegyi csatornáját, a gótheborgit, s tu-
dom, hogy hegyeken is létesíthetők csatornák, 
ha azok táplálására hegyről folyó bőséges víz 
áll rendelkezésre; de hogy a viznélküli Karsz-
ton lehessen csatornát keresztülvezetni ugy, 
hogy az azon való szállítás normális díjtételek 
mellett lehetséges legyen, azt elképzelni nem tu-
dom. Igaz ugyan, hogy a mai műszaki tudo-
mány nem ismer lehetetlenségeket s szakértők 
állítása szerint, nem tartozik a technikai ab-
szurdumok közé a fiumei Karszt-csatorna ki-
építése, de ugyanezen szakemberek állítása sze-
rint a költség kérdése annak megvalósítását 
ab ovo kizárja. , 

Eltekintve azonban a tengerrel való köz-
vetlen összeköttetés kivihetetlenségétől, s fel-
téve, de meg nem engedve, hogy olcsó viziutat 
létesíthetnénk Fiúméig, reá kell mutatnom arra, 
hógy ennek az összeköttetésnek hátrányos ki-
hatása is lehetne mezőgazdasági érdekeinkre. 
Mert bizonyára nem alaptalan az az aggodalom, 
hogy utat nyitva a tenger felé, nemcsak a saját 
terményeinket szállíthatnánk a fiumei kikötőbe, 
de megkönnyitenénk az idegen termékek be-

özönlését is, s nézetem szerint egyáltalán nem 
helytálló azok argumentáeziója, akik azt állítják, 
hogy az idegen termények nem fo.gnak bejönni, 
ha azokat magunk be nem hozzuk s ha azokra 
szükségünk nincs. 

Ennek az érvnek helytelenségét a tények 
czáfolják meg. Ki állithatja, hogy szükségünk 
van az olasz borra, a román gabonára, vagy a 
szerb állatbehozatalra, s mégis nem öltött-e 
oly mérveket ezek behozatala, amely gazdáitok 
nagymérvű anyagi megkárosítását eredményezte 
s eredményezi, s amely miatt már annyi panasz 
hangzott el termelőink ajkáról. S váljon nem 
hangoztatják-e a kereskedelmi körök; hogy az 
őrlési forgalom eltörlése végleg tönkretette a 
dunai hajózást, amelynek érdekében is követe-
lik annak reaktiválását, holott csak nem fogja 
egyetlen termelő sem vitatni, hogy erre mező-
gazdaságunknak szüksége van. 

Az idegen termékek beözönlésétől való 
félelem tehát bizonyára indokolt, mert mint a 
tapasztalat igazolja, ezek nem esetleges hiányok 
és szükségletek fedezése és pótlása czéljából 
hozatnak be, hanem egyéb okokból s gazdáink-
nak évtizedek óta van alkalmuk saját kárukon 
tapasztalni, hogy felsőbb tekintetekből türniök 
kell az idegen termények beözönlését, melyek 
ha a politikai szempontok fognak mérvadók 
maradni a jövőben is, az olcsóbb viziuton még 
nagyobb mértékben özönlhetnének be. 

Éppen ebből az okból foglalnak nemcsak 
az osztrák, de a német agráriusok is a náluk 
tervezett viziutak ellen határozott állást s nem 
ok nélkül látják hazai mezőgazdaságuk érde-
keit az olcsó viziutak által veszélyeztetve. 

Azt kétségkivül nem lehet tagadni, hogy 
a viziuton egyes tömegáruk (pl. épületanyagok, 
trágya, műtrágya, föld, útépítési anyagok, szén, 
stb.) mozgósítása sokkal olcsóbban válik lehe-
tővé, mint a vasúton s vitán felül áll, hogy a 
gazdasági termények is kedvezőbb tarifa mel-
lett szállíthatók hajón mint vasúton. 

A kérdés lényege azonban abban csúcso-
sodik ki, arányban áll-e a szállítás olcsóbb-
sága aszal a költséggel, amibe a tervezett 
csatornahálózat kerül, igen, vagy nem. Azt hi-
szem, sikerült fölhozott adataimmal beigazol-
nom, hogy nem s hogy államháztartásunk 
egyensúlyának veszélyeztetése nélkül a terve-
zett 500 milliós csatorna-hálózat létesítésére 
komolyan gondolnunk sem lehet. 

Éppen ezért meggyőződésem szerint nem 
is foglalhat a gazdaközvélemény a csatorna-
barátok által propagált csatorna-hálózat kiépí-
tése mellett állást, annyival kevésbbé, mert 
ezzel az állásfoglalásával csak hű marad azon 
álláspontjához, melyet e kérdésben a III. orszá-
gos gazdakongresszuson elfoglalt. A kongresz-
szus ugyanis kívánatosnak mondotta ki, hogy 
meglevő vizi utaink a modern folyamhajózás 
igényeinek megfelelő állapotba helyeztessenek s 
hogy egy okszerűen keresztülviendő csatorna-
hálózat létesítésének előföltételei ^biztosítása 
mellett a kezdeményezést az állam mielőbb 
megtegye. 

Ez az állásfoglalás nézetem szerint helye-
sen másként nem értelmezhető, mint ugy, hogy 
a csatornahálózat lassan, fokozatosan, az ered-
mények bevárásával ós mérlegelésével építtessék 
ki, nem pedig 500 milliónyi befektetéssel rövid 
idő alatt. 

Tisztelt Szakosztály! A harmadik orszá-
gos gazdakongresszus által nyilvánított kívánal-
mak egy része, a mint ezt már előzőleg jelez-
tem, a megvalósítás utján halad, amennyiben 
a természetes folyóvizeinknek hajózási czélokra 
alkalmassá tételére irányuló munkálatok már 
5 év óta folyamatban vannak s 7 év múlva be 
is fejeztetnek. 

Csatornahálózatunk fokozatos kiépítésére 
irányuló kívánalmunk teljesítése érdekében 
pedig az állam az első lépést szintén megtette. 
Köztudomás szerint ugyanis a kereskedelem-
ügyi minisztériumban folyamatban vannak már 
az előkészítő munkálatok, a budapest—csográdi 

I csatorna létesítésére s készülnek tervek a 
# 
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vukováí—samaczi csatornáról is, de egyéb 
mesterséges csatornákról a legilletékesebb he-
lyen nincs szó. 

Habárjugyan a magam részéről kizárólag 
a mezőgazdasági érdekek fejlesztése s a mező-
gazdasági termékek olcsóbb szállításának lehe-
tővé tétele szempontjából az óriási pénzáldo-
zatba kerülő úgynevezett egységes magyar vizi-
uthálózat kiépítésének egyáltalán ellene vagyok 
s áz abból származható hasznot nem tartom 
sémmiképen sem arányban állónak a reájok 
fordítandó költségekkel, mindazonáltal magával 
a Duna—Tisza Jcözötti csatorna létesítésének 
kérdésével nézetem szerint igenis lehet s indo-
kolt is komolyan foglalkoznunk, mert ennek 
szükségességét mezőgazdasági szempontokon 
kivül egyéb mélyreható okok is kívánatossá 
teszik. 

Igaz ugyan, hogy e csatornánál is a jöve-
delmezőség kérdését teljesen figyelmen kivül 
kell hagynunk, mert a hivatalos számitások 
szerint a befektetési tőke 1 filléres szállítási 
alaptarifával is alig fog 2 százalékot jövedel-
mezni s a 44 millió koronára preliminált ki-
építési költségen kivül az államnak körülbelül 
800,000—1.000,000 koronával fog kelleni éven-
ként a kamatveszteséget pótolnia; mindazon-
által kívánatosnak kell tartanom a Duna—Tisza 
közötti csatorna kiépítését még pedig részben 
mezőgazdasági, főleg pedig nemzetiségi és 
szocziális szempontokból. 

A Duna—Tisza közét t. szakosztály ugyanis 
Magyarország szive, lelke lakja, mely nép faji 
tulajdonságait tisztán tartotta meg máig, de 
számbelileg sajnos, napról-napra fogy. E szám-
beli megfogyatkozás a mindinkább terjedő két-, 
sőt egy-gyermekrendszer eredménye, melynek 
úgyszólván általánossá válását e vidéken a 
nehéz megélhetési viszonyok szinte érthetővé 
teszik. Közutai e vidéknek nincsenek. A közle-
kedés végtelen nehéz, állandó munkája a nép-
riak nincs s létkérdés ez országrész lakossá-
gára, hogy e hiányok pótoltassanak. 

Egy oly hajózó csatornának létesítése, 
mely az úttalan Duna—Tisza közét átszelve, 
módot és lehetőséget nyújtana a belterjesebb 
gazdálkodás iizésére, amig egyrészt munkát 
biztositana a népnek, másrészt lehetővé tenné 
e vidéknek utakkal leendő kiépítését, s meg-
vetné az alapját e vidék gazdasági előrehala-
dásának. 

A Duna—Tisza között lakó véreink talpra-
állitása és megélhetési föltételeinek biztosítása 
a magyar nemzeti állam szempontjából akkor, 
amikor a különféle nemzetiségek minderösebbé 

váló mozgolódása napirenden van, legfontosabb 
föladataink egyike s az itt lakó életrevaló ügyes 
nép, ha neki az előföltételek arra megadatnak, 
számbelieg és vagyonilag hatalmasan fog fej-
lődni éppúgy, mint azt pl. Kecskemét és Kőrös 
vidékének népénél örvendetesen tapasztalni 
alkalmunk van. 

A Duna—Tisza közötti hajózó-csatorna 
kiépítését tehát ugy mezőgazdasági, mint szo-
cziális és általános közgazdasági okokból is 
kívánatosnak kell tartanom annyival inkább, 
mert e csatorna a Tiszavölgy mezőgazdasági 
terményeinek olcsóbb szállítását és közvetlen 
viziuton az osztrák piaczokra leendő jutását is 
lehetővé fogja tenni s e mellett az államra 
sem hárít oly terhet, a mely financziális egyen-
súlyát megzavarhatná. 

Nem 500, hanem csupán. 44 millió koro-
náról van szó, de ezt a kétségtelenül nem cse-
kély áldozatot az államnak, a magyar faj zömét 
képező nép fentartása és anyagi prosperitásá-
nak biztosítása érdekében meg kell hoznia. 

Amikor tehát a mondott okokból a D u n a -
Tisza közötti csatorna kiépítését szükséges-
nek tartom, ugyanakkor nemcsak Jelhibázott-
nak, de határozottan vészthozónak tartanám 
az 500 milliós csatornahálózat tervének reali-
zálását. 

És, ha, t. szakosztály, az állam a mező-
gazdasághelyzetén igazán javítani és a gazda-
sági termények jobb értékesítését lehetővé tenni 
kívánja, ugy ezt a rengeteg pénzt sokkal hasz-
nosabban is be lehet fektetni a mezőgazdaság 
javára, mint a csatornabarátok által kiépíteni 
javasolt viziuthálózat révén. 

Ezzel a pénzzel, illetve annak csak egy 
jelentékenyen kisebb részével meg lehetne ol-
dani az olcsó hitel kérdését, létesíteni lehetne 
közraktárakat, a kistermelőknek rendelkezésére 
lehetne bocsátani jó vetőmagot s ha a gazdá-
nak ilyformán mód adatnék üzsorakamatos 
pénz helyett olcsó hitelt igénybevenni, ha ter-
mését a jó vetőmaghasználat és behatóbb mi-
velés révén fokozhatná, ha gabonáját nem volna 
kénytelen a legolcsóbb árakon azonnal aratás 
után — a nagy kínálat miatt — valósággal 
elvesztegetni, hanem a közraktári intézmény 
segélyével s a kedvezőbb konjunktúrák kihasz-
nálásával jobb árakon értékesíthetné, akkor azt 
a szállítási különbözetet, mely a vasút és hajó 
viteldija között fennáll, igen könnyen elvisel-
hetné. 

Igyekeztem, t. szakosztály, tárgyilagosan 
kifejteni mindazt, amit egy rövid előadás kere-

tében e fontos kérdésben gazdai szempontbői 
pro és kontra felhozni lehet. Azt hiszem, sike-
rült a t. szakosztályt meggyőznöm arról, hogy 
egy tőkeszegény ország nem foghat oly vállal-
kozásokba, melyek erejét tulon-tul haladják s 
amelyek e mellett semmi biztosítékot sem nyúj-
tanak arra, hogy az azokhoz fűzött vérmes re-
mények be is fognak váltatni. Azt még csak 
különösebben hangsúlyozni sem kívánom, hogy 
meglévő mesterséges viziutaink, a Béga- ős 
Ferencz-csatorna is valószínűleg ily túlhajtott 
és sajnos, hiúknak bizonyult reményeknek kö-
szönhetik létüket s hogy a Vaskapu szabályo-
zásába ölt 45 milliót is hiába dobtuk ki s e 
szomorú példákat csupán intelmül kívántam 
felhozni, annak bizonyságára, hogy az ismer-
tetett utópisztikus csatorna-tervekhez fűzött 
várakozások is épp igy fognának hajótörést 
szenvedni. 

Ezek után bátor vagyok a t. Szakosztály-
nak előadói indokolásom konklúziója gyanánt 
a következő határozati javaslatomat tisztelet-
teljesen beterjesztem s annak elfogadását kérni: 

Tekintettel arra, hogy természetes viziut-
hálózatunkat egy a Duna—Tisza között kiépítendő 
hajózó csatorna olymódon egészítené-ki, hogy azon 
az Alföld és a Tiszavidék mezőgazdasági termé-
nyeinek az osztrák piaczokra való kijutása köz-
vetlen s a. jelenleginél olcsóbb és rövidebb vizi-
uton lehetővé tétetnék, tekintettél továbbá arra, 
hogy a szóbanforgó csatorna kiépítését általános 
közgazdasági, nemzetiségi és szocziális szempontok 
indokolttá teszik, a szakosztály kimondja, hogy: 

1. szükségesnek tartja, hogy az állam a 
Budapest—Csongrád között létesiteni tervezett 
mesterséges hajózócsatornát mielőbb kiépítse s azt 
a befektetendő tőke kamatoztatásának számításon 
kivül hagyásával bocsássa a hajózás rendelke-
zésére. 

2. Szükségesnek tartja, hogy az 1895-ik 
évi 48-ik törvényczikkben fölsorolt természetes 
folyóvizeinknek a törvény által elrendelt szabá-
lyozási és hajózási munkálatai a megállapított 
határidőig befejeztessenek s hogy a folyóvizek-
nek az állam kezelésében lévő szakaszfii a hajó-
zás czéljaira tényleg alkalmassá tétessenek. 

3. Szükségesnek tartja végül, hogy a kor-
mány érvényt szerezzen az 1898-ik évi XX. és 
1899-ik évi XXX-ik t.-czikkek rendelkezéseinek 
az osztrák csatornák kiépítése esetére is s bizto-
sítékokat szerezzen az osztrák kormánytól annak 
érdekében, hogy a kiépítendő osztrák csatornákon 
a magyar áruk ugyanazon díjtétel mellett szállít-
tassanak, mint az osztrák áruk s külön dijak-
kal s illetékékkel megterhelhetők ne legyenek. 
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Importált eredstf 

a n g o l k o s o k 
kaphatók: 

P I C K O S W . I l i I t - n á l 
BUDAPEST, 

VIII., Kiilsö-Karepesi-ut 1. tz. 

Lapunk kiadóhivatala mint minden 

évben, ugy ez évben is 15.000 mutat-

ványszámot fog karácsonykor szétkül-

deni a „Köztelek"-ből földbirtokosok, 

bérlők s gazdatisztek czimére. 

Azt hisszük, felesleges mondanunk, 

hogy mily jó eredménynyel járhat ily 

nagy példányszámban való hirdetés, s 

bizton reméljük, hogy egy hirdető sem 

mulasztja el ezen kedvező alkalmat, 

hogy czégét a gazdaközönség körében 

minél ismertebbé tegye, annál is in-

kább, mert ezen nagy számban megjelenő 

lapban a hirdetés dija igen mérsékelt: 

1 oldal 8 © korona 

V2 , , 4 5 
V4 , , . 25 
V s , , 15 

- Vie , , 8 

A megrendelés legkésőbb f. hó 19-ig 

küldendő be. "fpjgfflB 

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

Budapest, IX,, ÜMi-ut-25. 

Ajánlják nagyraKtárnkat 
minden patkolási csikk-
ből és ezen szakmába vágó 
különlegességekből. - To-
vábbá ajánlják szabalmazott, 
kiváló szakférfiak által legjob-
ban ajánlott patkóit igás-
lovak és paripák, úgy-

szintén 

ökrökvasalására. 
Különösen kiemeljük czégünknek legújabban szabadal-

mazott rndvasalásait és kengyeleit. 

I I . H A M ' S K Ö I 1 X E 
os. és kir. udvari patkolás! eszköz-szállitók 

W I E N , I . , R E N N G A S S E 0 . S Z Á M . 

S r f BECK ÉS fiEROELT 

•I B U D A P E S T , V . S E M . , V A C Z I - U T 1 2 . S Z . 

GAZDASÁGI GÉPEK 

b e n z i n - m o t o r o k K * X v 

T enyészá l l a t á r v e r é s . 
Nagyméltóságú Gróf Hunyady Imre ur ürményi ura-

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

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

30 drb Elektorai Negretti tenyészkos 
fog eladatni. 

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

Cl a y t o n & S h u t t l e w o r t h ^ 
mezőgazdasági gépgyároselr B u d a p e s t ^ M . I Í ^ 

iltal * l»gjutányos»bi> írik mallett ujánltatnak: 

L o c o m o b i l é s g ő z c s é p l ő g é p - k é s z l e t e k " L B S J S t o í S ? * , 
Úribbá iái's&ny-cséplSgípek, Iákere-cBÉpíSk. tisztitő-postíi, konkolyozík, kaszíW- é* •íatógépek. «zénasyfl]tSk. boron&k. 

m f § „ C o l o i b i a - D r i i r 

Lincolnt törzsgyárunk a világ legnagyobb j 

ioeomobil- éa cséplggáp-gyAra. 
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^•lelmi szerek értékesi-
l i tését eszközlik az elő-
L Irt o/o mellett. 
Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

Magyar Gazdák ^ 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN. 
Sürgőnyczim: Aurora—Budapest, ( p 

| 1 

Értékesítésre elfogad; 
Husnemüket, füstölt 

hnst, vadakat, szárnya-
soka t - é lö és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 
Azonnali készpínzal-

számolás. 

Magyar Gazdák ^ 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN. 
Sürgőnyczim: Aurora—Budapest, ( p 

| 1 

Értékesítésre elfogad; 
Husnemüket, füstölt 

hnst, vadakat, szárnya-
soka t - é lö és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és 

iparczélokra. 
L e g j o b b grnmml- é s k e n d e r - t ö m l ő k . 

Mindenféle csövek. 

legújabb javított rendszerű tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú-és ' 1 ' • ' ---

Árjegyzékek 
ingyen és bórmentve. W . G A R l T E N S , W i e i i , 

I.,Wallfischgasse 14. sz. 
ScluarzBiergstrasse 6. 

Benzin-peírolin gázmotorok 

Osers és Bauer 
motorgyára. Magyarországi rezérképviselet és raktár. 

D É N E S B . tói1; 

J E N C S - f é l e 

Magyar Restitutios Fluid 
lovak és s z a r v a s m a r h á k n a k . 

S T A H E J L ÉS L E N N E R 

T K I E Ö B G Y á E , KaBtonaPL?zse^-nfcezra 8. 
Ajánljuk 

t r i e n r j e i n k e t 
minden gabona tisz-

títására 
5 kiló nyerstermény 
beküldése mellett 

speciális 

j t r i o u r t 
készítünk. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcse-
rélünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk ' ' 
mentve. Jutalék mellett szolid elárusítók " ' 

nyerhetnek. 
M. kir. államvasutak igazgatóság. 
191869/CI. 901. szám. 

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 
' '-én a II. pótlék lép életbe mely, 

„HAMPHSIREDOWN" JUHOK. 
Eltűnő has, jó gyapjú, n a g y suly 

Ezen kiválóan értékes 

angol j u h - f a j t a 
b á m u l a t o s a n K o r a i 

ezenkívül pedig oly erős szervezetnek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 
és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt 

JAMES E. RAWLENCE, 
a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja. 

SAL1SBURY, England. 

UJ! Kézi vetőgépek UJ! 

m 

JT TI Wien, XV. Neubaugürtel 7 é s 9 . TT T | 
U ü I Prospektusok kívánatra küldetnek. Ul l « 
Mezőgazdasági kiállítás Ried-ben 1901 legmagasabb kitünteéts aranyérem 

Farmga-fele 

©si ldsé l í i iSr 1 ' - k e r a ü c s . 
Biztos hatású szer, csiidsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó - fé le 

V e r s e n y f l u í d . 
Izom, izület-rándulás, valamint rokkantság esetében 

kitűnőnek bizonyult. 1258 
Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint 
kisebb gazdáknál kipróbálva; már több év éta Igen 

jé eredménynyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó O D O N 
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f i U s ^ . 

^ a j k ó p U l ö l C . 

Uajexport 
jegyzettervek, 

költségvetés e]CV 
'• ^D wtóDperjtveí 

Gazdák Biztosító Szövetkezete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 10. sz. II. emelet 

az Országos Magyar Ga dasági Egyesület 
úgyis mint a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
erkölcsi támogatásával. Alakult: lf§@®. 

Biztosítéki alap: 
Kormány hozzájárulása : 400.000 tor. 
Alapítványok és üzletrészekben: ... ... -

összesen: 1,600.000 kor. 
Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen. 

Az üzlet eredményében biztositott tagok a dijarányában részesülnek. 
Biztosítási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők 
közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban 

készséggel szolgál 
1898 az igazgatóság. 

I éHaftengészíégnél és gazdaságban ^zökségelt ggóggárúls 

" S S S S ^ ^ ^ ^ ™ ! é s v e g y s z e r e k e t , 
különösen: ffcntian és k á l m o s g y ö k é r p o r , karbolsav, kehepor, kénvirág, 
keserűsé, csodasó, marhapor, patakenőcs, rézgálicz, salicylsav, salicylsavas nátron, 
üditönedv, vasgálicz, salétromsav, kénsav, sósav, bőrsav, csersav, borkősavi 
kén-aether, szalmiákszesz, kreolin, lysol, vaselín, k ö t s z e r e k e t stb. jutányos 

árak és pontos kiszolgáltatás mellett ajánl: 

Detsinyi Károly S S S Budapest, Fiirdö u. 10. 
Árjegyzékkel kivánatra szolgálok. — Pontos czimezést kérek. 

I S E 

GYÚMÖLCSiERTÉSZ 
e i t M O L C S É S í E T I É S K E R T É S Z E T I SZAKLAP. 

Megjelenik minden hó 10. és 25-ik napján. 
KIADJA: A MAGY. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MIWISTER. 

Szerkesz t i ! MOLSÁR ISTVÁN, 
orsz. gytimölcsészeti és fatenyésztési mlnisteri biztos. 

Ezen hasznos szaklap évenkint 30—36 nyomtatott ivnyi tarta-
lommal, sok ábrával és karácsonyra egy díszes szmes gyümölcsrajz 
műlappal jelenik meg. Hoz gyümölcs-, szőlőleirásokat ábrákkal, eredeti 

! 
tékesités köréből. Ismerteti a gyümölcsfák, a szőlő s egyéb kerti növé-
nyek betegségeit, állati és növényi ellenségeit, kísérve az azok ellen 
legjobbnak talált védekezési módok leírásával. 

A szerkesztőhöz intézett szakkérdésekre nyilvánosan, vagy magán-
levélben ,ad tájékoztató választ. 

Üzleti közös tárczájában ingyen hirdetheti minden előfizető eladó 
kerti terményeit s az általa venni szándékolt czikkeket. 

Az előfizetési ára egész évre csak két korona, mely a lap kiadó-
hivatalához, az Athenaeum részvénytársulathoz (Buda-
pest, Kerepesi-ut 54. sz.) egyszerre küldendő be. 

Magyar királyi államvasutak Üzletvezetöség Kolozsvárott. 
32788. 1801—Id. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Terméskő kőtörmelék és faragott kő szállításának biztosifása iránt iránt. 
A magy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége az 1902. évre kedvező 

egységárak elérése esetén pedig további két évre, vagyis az 1903. és 1904. évekre 
is szükséges terméskő, kőtörmelék és faragott kő szállítását biztosítani óhajtván 
arra ezennel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen anyagok egy évi megközetitő szük-
séglete a következő és pedig: 

170 m3 faragott kő ellenfalhoz, 
140 » » » boltzzathoz, 

4000 „ terméskő nagyobb darabokban, 
1500 , , kisebb 
100 , kőtörmelék 
400 „ karlóczai nagy terméskő, legkisebb. darab 50 

kilogramm sulyu. 
Ezen az ajánlati mintában is kitüntetett fenti mennyiségek az egy évi szük-

ségletnek csak megközelítő előirányzatát képezik s azok csak tájékozásul közöl-
tetnek, miért is a tényleg megrendelő mennyiségek ezeknél korlátlanul nagyobbak 
vagy kisebbek lehetnek s erre nézve a nyertes szállító minden fenntartás nélkül 
aláveti magát a magy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége egyoldalú meg-
állapításainak. 

Amennyiben tehát a fenti anyagokból a szerződés tartama alatt a csak 
tájékozásul közölt menyiségnél kevesebb, vagy épen semmi sem .rendeltetnek meg 
ugy a nyertes szállítónak ez esetben semmi joga sem lehet arra, hogy e miatt 
kártérítést, vagy pedig a csak tájékoztatásul közölt mennyiségnek a megrendelését 
követelje. 

A szállítás a magy. kir. államvasutaknál érvényben levő 12229/96. számú s 
anyagok és leltári tárgyak szállítására vonatkozó általános és az alábbi különleges 
feltételek alapján eszközlendő. 

A fenti általános szállítási feltételek a magy. kir. államvasutak összes üzlet-
vezetőségeinél a hivatalos órák alatt naponként megtekinthetők vagy a budapesti 
nyomtatványtárnál 50 fillér előzetes lefizetése mellett megszerezhetők. Ha a szállí-
tási feitételek a nyomtatványtártól posta utján kéretnek, úgy a kívánt feltételek 
ügyszáma és tárgya pontosan megjelölendő, mely esetben a fennemlitett eladási 
áron felül azok bérmentes elküldéséhez szükséges 20 fillér postadíj is beküldendő 
a nyomtatványtárnak és pedig vagy készp.énzbon, vagy pedig magyar postai érték-
jegyekben. 

A különleges szállítási feltételek a pályázati feltételekben foglaltatnak, melyek 
a kolozsvári üzletvezetőség anyag- és leltárbeszerzési osztályánál — az ajánlati 
mintául szolgáló ivekkel együtt — díjmentesen megszerezhetők. 

A kitöltött és egy koronás magyar bélyeggel ellátott, keltezett és a lakás 
pontos megjelölése mellett aláirt és lepecsételt ajánlatok jelen szintén aláírandó és 
ivenként 30 iilí res bélyegjegygyei ellátandó pályázati feltételekkel együtt ezen 
külezimmel: .Ajánlat 32788/901. számhoz kőszállítás iránt" ellátva 1901. évi 
deczember hó 28-ik napjának déti 12 óráig az üzletvezetőség I. osztályához szemé-
lyesen benyújtandók, vagy posta utján beküldendők. 

Bánatpénz képen az ajánlott mennyiség mennyiség értékének 5°.'o-a, azaz öt 
százaléka készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1901. évi 
deczember hó 27-ik napjának déli 12 óráig a kolozsvári üzletvezetőség gyüjtő-
penztáránál leteendő. 

Az ajáalntban a megtörtént letétel megemlítendő, de az arról kapott elis-
mervény azonban az ajánlath >z nem csatolandó. 

A nyertes ajánló az 5» o bánatpénzt az általános szállítási feltételek 6. §-a 
értelmében 10% óvadék összegre köteles kiegészíteni megjegyezvén, hogy készpéuz-
beli letét után kamat nem fizettetik. 

Az ajánlatot az egesz kiirt mennyiségre vagy annak tetszés szerinti részletére 
lehet tenni. 

Minden ajánlattevő ajánlatával az a felett hozandó végleges határozat-
hozatalig kötelezettségben marad és azt nem vonhatja vissza. 

A pályázati feltételektől eltérő ajánlatok továbbá olyanok melyek a kitűzött 
határidő letelte után, avagy távirati uton tétetnek, vagy a melyekben vakarások 
fordulnak elő és végre olyanok, melyekre nézve az előirt bánatpénz nem tétetett le 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Egyúttal mindegyik ajánlattevőről feltételeztetik, hogy a szállításra vonat-
kozó feltételeket ismeri és azokat egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadja. 

Kolozsvár, 1901. évi november havában. 
• Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.). 
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Haszonbérlet. 
Á grőf Vigyázó Sándorné, báró Podmaniczky 

Zsuzsanna u rnö tulajdonát képező circa 4.452 m. holdnyi, 
tulnyomólag szántótöldből álló, eddig legnagyobbrészt házilag 
kezelt, kellő gazdasági épületekkel és lakházzal ellátott rákos-
keresztúri és fer ihegyi birtokok (Pestmegye) egészben vagy 
2 részletben 

10—15 évre haszonbérbe adók. 
Bővebb felvilágosítást ad hétköznapokon d. u. 3—5 között 

Dr. Darányi Gyula 
bpesti ügyvéd irodája (Kerepesi-ut 10. sz.) 

Ügynökök nem dijaztatnak. 5017 

Özvegy Bá ró Rajacsicli Dánie lné tulajdonát képező 
Temesmegye, Fó lya község ha tá rában fekvő 

800 kat. holdnyi 
nemesi birtok 

1902. évtől kezdve bérbeadó. 
A. f o ld minősége I. rendű, tel jesen felszerelve 

és a be l ter jes gazdasághoz szükségelt kitűnő ka r -
ban levő épületekkel. Vasúti állomás Vojtek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál és a bérbeadásra fel-
hatalmazott 

báró Rajacsich György, 
5134 Fólya, Temesmegye. 

H I I I Y I 
A letrktT*l«t>l» 41 bor- t» e»em«>»ef»J»Mk»M tt 

f tlrctAa, miJm JtftAIl&uml. 

E l ö k e r i t é s . 
Óriás tirótl, te«n írunwn I 
melyböí oly 8rök6. W<a 

rajzokkal ell*t«tt 
lekelt*tik. Mxmt cm 

Diócsemetékrsss' 

— 

, Mlftk 
.iratelKU el«« nff t í t t tmr-t tH*' *««r 

Jó kariban 
rányon, lovas jirgánynyal' 
yen hajtható, 24 hüvely-
röjű kövekkel jutányosán 

l e g j e l e n t l 
Á r a : 2 korona. 

PÉTERFYTAMÁS. 

P é t e r f y T a m á s , 
Budapest, IX., Köztelek. 

E hó v é g é n j e l en ik m e g a 

G a z d a s á g i 

Számviteli 
<Napfár 

1902. ÉVRE. 1902. ÉVRE. 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
Az Orsz. Hagy. Gaza. Egyesület szerkesztő-titkára. 

KIADJAjromÁG« 

Ára portómentes küldéssel 1 korona 80 fillér. 
Ajánlott küldéssel 2 korona. 

Egy d i s z e s s t e l f e s en v á s z o n b a kötött , n a p t á r 
r é s z s z e l é s g a z d a s á g i tudn iva lókka l e l látott 
nagy a l a k ú e g y s z e r ű s z á m v i t e l i k ö n y v , 
a melyet minden gazda számvitelének be-

az egész éven át használhat. 
Előfizetéseket elfogad 

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

IX. kerület, ül lői -út 25. szám. 

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

állomáson létesítendő postaépület ..előállítására szükséges épitési munkák végre-
hajtására. 

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 a hivatalos órák al&tt megtekinthetők. 

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

Az ajánlatok egy korona, az ajánlat mellékletei ivenkint 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.) 

„OERES" BUDAPEST. r K R A M E R L I P Ó T 
A legjutányosabb árakon ajánl: 

Olíva gépolajat, repczeolajat, ásványkenőolajat, hengerolajat, lámpaolajat, petróleumot, 
kocsikenőcsöt, sűrített gépkenőcsöt, olvasztott szinfagygyút, kenőszappant, kékkövet, kén-
virágot, Baffia-háncsot, saponáriát, creolint, carbololeumot, fedéllakkot, zsákot, ponyvát, mű-

trágyát és minden e szakba vágó czikket. 
Továbbá: Disznózsírt, szalonnát a legolcsóbb napi árban. 

Szalonnáról lerázott e,ót. 
Mezőgazdasági vetőmagvakát, szavatolt jó minőségben. 

~ Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánságra készséggel szolgálok. : 
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Mindennemű tejgazdasági eszközt 
ég gépet szállit, tejgazdasági telepeket 

ég tejszövetkezeteket'rendez be az 

-Separator Részvény-Társaság 
ezelőtt P f a n h a u s e r A . 

Budapest, V., Báthory-utcza 4. szám. 

Magy. kir. államvasutak 180532/901. 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 dijszabásba. 
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. (pipafőid 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 /íótlék a részes vasutaknál 40 fillérért (35 pfennig) kapható. 
Budapest, 1901. évi november hó 15. 

A magyar kir. államvasutak Igazgatósága 

Gazdasági könyvviteli nyomtatványok 
árj egyzéke. 

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

19 
26 

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

Ezen nyomtatványokból állandó készletet tartunk. 
Az összes nyomtatványokból mintaivek a „ 
Kérjük a megrendeléseknél világosan kitenni, i 

vagy az árjegyzékből lettek-e véve» 
A felsoroltakon kivül egyéb nyomtatványokat n 

Póttakarmány kimutatása ... 
Mérleg „ . __ 
Próbacséplési jegyzék 
Vetési és aratási jegyzék 
Ellési jegyzék (csikó és borjú) -
Termés-kimutatás 
Ellési jegyzék (bárány és malacz) 
Darálási jegyzék 
Fejési napló * , 
Gazdasági, napló - 1 . 
Trágyázási napló ... . . . ... 
Cséplési jegyzék, kül- és beliv 
Tejelés kimutatás 
Takarmányozási előirányzat, kül- és beliv 
Vetési előirányzat, kül- és beliv 
Takarmányozási jegyzék, kül- és beliv 
Hetijelentés 

Függelék! 
A) Vagyonleltár, kül- és beliv ... 
B) Előleg-jegyzék, kül- és beliv 
C) Tpjeladási jegyzék, kül- és beliv 
D) Anyagszámadás kül- és beliv 
E) Vetési, aratási jegyzék, kül- és beliv ... .... . . . 
Suschka: Rövid utmutatás ... 1 drb. 

it legrövidsbb idő alatt jutányosán állítunk elő. 

Megrendelhetők a 

. K ö z t e l e k " kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllöi-ut 25. 
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Szecskavágók s^rf 
répavágók, 

dará lómalmok. 
Gözfüllesztö-készülékek! 

l e g ú j a b b , l e g k é n y e l m e s e b b s z e r k e z e t b e n 

i H E Ü T I l ÉS TÁRSA 
m e z ő g a z d a s á g i g é p m / á r o s o k i i á ! 

" B U ® A F ^ E ^ T ,   

T É L I I D É N Y 1 9 0 1 / 9 . 
8 Z E € 8 I L i V Í ( i Ó t } É P E I Í 

Kézi és erőhajtásra. 

R É P A V Á G Ó K . 
K i v á l ó m u n k a b i r á s u 

„ R A P I D " D A R Á L Ó G É P E K . 
VEUíTZKI-féle 

szabad, takarmányfüllesztők. 
E r ő h a j t á s r a C a s a l i - f é l e s z a b . 

I B kukoriczamorzsolók 
rendkívüli munkaképességgel. 

Teljes takarmánykamara felszerelések, 
melyek sok évi tapasztalatok alapján a helyi viszonyokhoz mérten díjmentesen ter-

veztetnek, legjobb szerkezetben és gondos kivitelben szállíttatnak 

K Ü H N B J E . 
mezőgazdasági gépgyára által. 

F ő r a k t á r : B U D A P E S T , VI., V á c z i - k ö r u t 57/a s z . 
Gyár: MOHOS, IHoson m. 

V . k e r . , V á c z i - k ö r t í t 6 0 . s z á m . 

w Gözcséplökészletek 10 lóerőig. 
Ipari mozgonyok 1Ó0 lóerőig. "T0 

Jóval a napi áron 
f e l vásárolok 

P e e s e n f e -
m a l a c z o f 

a közelgő újévre, nemkülönben 

pulykát, kappant 
egyébb hizott 

baromfit é s vadat 
a karácsonyi ünnepekre, el8-

nyöaen értékesit a 

„Magyar Gaztót Vásárcsarnok 
EMó-Szövetlmte" 

B U E E P E S T , 
központi vásárosa nok. 

automobilolaj. 

Mindennemű uj 

ZSÁK 
ponyva 
FISCHER-féle 

I l i " 
m a g o l , 
mely ugy a szem nagy-
ságára, mint színre ős 

tisztaságra nézve 

H A L D E K 

Budapest , 
Károly-körut 9. sz. 

pyroleum 

DegenJakab 

Tavaszi vetésre 
ajánlunk 100 kilogram-
monkint zsák nélkül, a 
boidogasszonyi vasútállo-

máshoz szállítva. 
Hmitzi gazdaságunkban 

termett eredeti 
I l m i t i i - á r p á t K. IS. 
Importált Kvassitzi-árpa 

után termelt 
H a n n a - P e d i g r e e -

árpát k. is. 
Arankamentes, kitíinö 

minőségű 
V ö r ö s h e r é t 

140 K.-ért 
Boldogasszony föbérlöség. 
Boldogasszony, Moson-

tfalódi 

Hanna * & 
vetőárpát, 
Wson̂ bamp4rfstSTÍI4gM41iná8on 

Eladó takarmány. 

Bömörmegyei sajtgyár 
Gortva-Kísfalud, u. p. Vár-
gede, ajánlja saját gyárt-

Sctiwarczenta(|isajt 
kilója S S krajczár. 

Havasi sajt, 
darabja 1 3 kr. és 

krajezár 
bérmentes szállítással. 

Szegszárdi aszn, 

Pestmegy élben 
1600 uli0,d^8

 sJ>,rt0,l
tl^eift

d^' 

Eladó 

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

Grand Prix.) 

VODiCKA, földbirtokos, 
Smríitz Hanna (Morvaország) 

va ja t 
U R L BERRMANN, 

MOLNÁROK LAPJA 
Bpest, ¥11., Kerepesi-út 50. 
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Hirdetéfi ár 15 szóig 4fO fillér, ezen felül 
minden szó 4 fillér, kövér betűkkel min-

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési díj SO fillér. KIS HIRDETESEK. C*ik •Msfiguéák és 

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

rovatban és árban. 

Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis & hirdető czimé-
nek kitételével közlünk. 

KIS BIBItKTfeSIIH Ei,ŐRE F1KETEWDŐK. " 
C»ak oly levelekre válajszolnnk, melyekkel válaszra 
sariSkséges levélbélyeget vagy levelezőlapot ktUdenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
^ Mérlegképes, 

ÖV6 évi február 16 re. Megki-

OkmányJmá80latoktaa javadal-
mazást igény megjelölésével 
Jakabszállási - uradalom tiszt-
tartóságához, u. p. Sárosd, 

Okleveles gépész 
és kovács újévi belépésre állíst 
urad8íokÍbt8bb ^ó'b" v o l t

1" l á r 

Ptotér István^épész'seregélJ^s 

Tapasztalt 
gazdatiszt, kitűnő ajánlatokkal 
etap k^dóh^'ríáb1984116 6lí« 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
^ Mérlegképes, 

ÖV6 évi február 16 re. Megki-

OkmányJmá80latoktaa javadal-
mazást igény megjelölésével 
Jakabszállási - uradalom tiszt-
tartóságához, u. p. Sárosd, 

Okleveles gépész 
és kovács újévi belépésre állíst 
urad8íokÍbt8bb ^ó'b" v o l t

1" l á r 

Ptotér István^épész'seregélJ^s 6 ^ ^36 éves, 
mektelen egyén, földíiűvoa-
iskolát végzett, 9 évi gyakor-
lattal, több évig mint ispán 
működött, azonnal, esetleg 
január 1-ére alkalmazást ke-
res. Ozim: Pónácz György, 
Abony (Pestm.) 5102 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
^ Mérlegképes, 

ÖV6 évi február 16 re. Megki-

OkmányJmá80latoktaa javadal-
mazást igény megjelölésével 
Jakabszállási - uradalom tiszt-
tartóságához, u. p. Sárosd, 

Gazdasági e l l e n ő r i 
vagy gazdasagi könyvelői állást 
keres egy izr., nős, kis családu 
egyén, ki kitti ,ő bizonyítvá-
nyokkal rendelkezik, a kettős 
könyvitelben tökéletesen jártas, 
tét nyelvet.™—1'szükségletén 
óvadékkal ls rendelkezik, gzi-

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

6 ^ ^36 éves, 
mektelen egyén, földíiűvoa-
iskolát végzett, 9 évi gyakor-
lattal, több évig mint ispán 
működött, azonnal, esetleg 
január 1-ére alkalmazást ke-
res. Ozim: Pónácz György, 
Abony (Pestm.) 5102 

. étlen, földmivesiskolát vég-
e tt, néhány évi gyakorlattal, 

gazdasági könyvelésben jár-
mi ár hé 1-ére felvétetik. 
latokkal, melye«7visManlnem 
küldetnek Féiler Jtizsef 
úrhoz ^ Jfagy-Vflrad, Apollo-

Gazdasági e l l e n ő r i 
vagy gazdasagi könyvelői állást 
keres egy izr., nős, kis családu 
egyén, ki kitti ,ő bizonyítvá-
nyokkal rendelkezik, a kettős 
könyvitelben tökéletesen jártas, 
tét nyelvet.™—1'szükségletén 
óvadékkal ls rendelkezik, gzi-

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

Gazdatiszt, 
gazdaságig és állatorvosi aka-

gőzeke — czuko'rrépa culiurá-
ban és a gazdaság többi ágai-
ban is, a magyar, nőmet és 
román nyelvet birja, állást 

lalh'atua. Ozim : Fleissner^" 
7l!d

S
aP*l'. em"'7 aS!'OPeH40t 

. étlen, földmivesiskolát vég-
e tt, néhány évi gyakorlattal, 

gazdasági könyvelésben jár-
mi ár hé 1-ére felvétetik. 
latokkal, melye«7visManlnem 
küldetnek Féiler Jtizsef 
úrhoz ^ Jfagy-Vflrad, Apollo-

Segédtiszti állást 
keres 2 évi gyakorlattal birő 
fiatalember, ki a kassai gazd. 
tanintézetet jő sikerrel végezte. 
Szives ajánlatokat kér Klein 
Soma Tisza-Luoz. 6131 

Gazdatiszt, 
gazdaságig és állatorvosi aka-

gőzeke — czuko'rrépa culiurá-
ban és a gazdaság többi ágai-
ban is, a magyar, nőmet és 
román nyelvet birja, állást 

lalh'atua. Ozim : Fleissner^" 
7l!d

S
aP*l'. em"'7 aS!'OPeH40t 

A mezőgazdaság minden ága-
zatában, úgyszintén a hizla-
iádos gazdatiszt, ki egy na-
gyobb gazdaság vezeteséhez 
kellő képzettséggel bir, azon-
nali , belépésre mint ispán 
felvétetik. A magyar, német 
és tőt nyelv teljes ismerete 
megkívántatik. Bizonyítvány, 
másolatokkal —melyek vissza 
ajánlatok „Czífferi bér-
gazdasághoz" Csifler 

(PózsonytnegyeJ.. 'intézendők. 

Földmivesiskolát, 
tejgazdasági szakiskolát jele-
sen végzett rém. kath. 22 éves 
egyén, ki gazdaságvezetőül 
már alkalmazva volt, állást 
keres. Ozim: Sziráki Gábor, 
J ászladárjy. 5132 

Gazdatiszt, 
gazdaságig és állatorvosi aka-

gőzeke — czuko'rrépa culiurá-
ban és a gazdaság többi ágai-
ban is, a magyar, nőmet és 
román nyelvet birja, állást 

lalh'atua. Ozim : Fleissner^" 
7l!d

S
aP*l'. em"'7 aS!'OPeH40t 

A mezőgazdaság minden ága-
zatában, úgyszintén a hizla-
iádos gazdatiszt, ki egy na-
gyobb gazdaság vezeteséhez 
kellő képzettséggel bir, azon-
nali , belépésre mint ispán 
felvétetik. A magyar, német 
és tőt nyelv teljes ismerete 
megkívántatik. Bizonyítvány, 
másolatokkal —melyek vissza 
ajánlatok „Czífferi bér-
gazdasághoz" Csifler 

(PózsonytnegyeJ.. 'intézendők. 

Földmivesiskolát, 
tejgazdasági szakiskolát jele-
sen végzett rém. kath. 22 éves 
egyén, ki gazdaságvezetőül 
már alkalmazva volt, állást 
keres. Ozim: Sziráki Gábor, 
J ászladárjy. 5132 

Földmives-iskolát 
végzett 30 éves, hadmenteF 
nős, keresz ény gazdatiszt, lu' 
évi gyakorlattal, ki jelenleg s 
tobb év óta nagyobb gazda-
ágáLn,eZferaég3^t"4gSMrvaes^ 
marhateny|sztés^ tejgazdaság, 
termelésben keHŐ^Artassággal 
"anuár ^ a n y v v e 2 e t é s t 18 érti> 
felelő áHást keres. Ozim a*k^ 

A mezőgazdaság minden ága-
zatában, úgyszintén a hizla-
iádos gazdatiszt, ki egy na-
gyobb gazdaság vezeteséhez 
kellő képzettséggel bir, azon-
nali , belépésre mint ispán 
felvétetik. A magyar, német 
és tőt nyelv teljes ismerete 
megkívántatik. Bizonyítvány, 
másolatokkal —melyek vissza 
ajánlatok „Czífferi bér-
gazdasághoz" Csifler 

(PózsonytnegyeJ.. 'intézendők. 

Okleveles 
gyobb alfo'ldl uradalomban töl-
t f 'Vm t

sryak01'laltal t'ezelő-

Földmives-iskolát 
végzett 30 éves, hadmenteF 
nős, keresz ény gazdatiszt, lu' 
évi gyakorlattal, ki jelenleg s 
tobb év óta nagyobb gazda-
ágáLn,eZferaég3^t"4gSMrvaes^ 
marhateny|sztés^ tejgazdaság, 
termelésben keHŐ^Artassággal 
"anuár ^ a n y v v e 2 e t é s t 18 érti> 
felelő áHást keres. Ozim a*k^ 

A mezőgazdaság minden ága-
zatában, úgyszintén a hizla-
iádos gazdatiszt, ki egy na-
gyobb gazdaság vezeteséhez 
kellő képzettséggel bir, azon-
nali , belépésre mint ispán 
felvétetik. A magyar, német 
és tőt nyelv teljes ismerete 
megkívántatik. Bizonyítvány, 
másolatokkal —melyek vissza 
ajánlatok „Czífferi bér-
gazdasághoz" Csifler 

(PózsonytnegyeJ.. 'intézendők. 
Földmivesiskolát 

igényű fiatalember?'7000eihoU 
das gazdaságbői 1 évi gyakor-
Í1kalmazásrrk1"re megíeleI6 

kiadchfvatilban!168' CZ1™136 

Földmives-iskolát 
végzett 30 éves, hadmenteF 
nős, keresz ény gazdatiszt, lu' 
évi gyakorlattal, ki jelenleg s 
tobb év óta nagyobb gazda-
ágáLn,eZferaég3^t"4gSMrvaes^ 
marhateny|sztés^ tejgazdaság, 
termelésben keHŐ^Artassággal 
"anuár ^ a n y v v e 2 e t é s t 18 érti> 
felelő áHást keres. Ozim a*k^ 

Á L L Á S T KERESŐK. 
Alkalmazást 

í^kolát^eítsenvf6 f̂ as**481"" 
nős, röro. kath. vallású egyén] 
Ozim a kiadőhivatatban!0, 5101 

Földmivesiskolát 
igényű fiatalember?'7000eihoU 
das gazdaságbői 1 évi gyakor-
Í1kalmazásrrk1"re megíeleI6 

kiadchfvatilban!168' CZ1™136 

Gazdatiszti 
állást keres gazdasági tanfolya-

eg^h,8kl"j|^le™14téy 
gazdaságot kezel, jár tad" 
gazdaság minden ágában, kü-
lönösen tehenészet, hizlalás, 
tésben' iuásS^csakis nősülés 

Á L L Á S T KERESŐK. 
Alkalmazást 

í^kolát^eítsenvf6 f̂ as**481"" 
nős, röro. kath. vallású egyén] 
Ozim a kiadőhivatatban!0, 5101 

A sárvári 
íshoía te-jff!,z<lasaSi szafc-
nat'tanulűi'a'j'övB ' éví j^aufir 
22 egyén előzőleg földmives-
iskolát végzett, a kik több-

6 évi_ gazdatiszliaegyakonlíta°l 
oívás0^5, dőPe<d? °Sak l r n I ' 
Par^z^ember.' Megkeresések 
intézendők. * S®22"103''^™ 

Gazdatiszti 
állást keres gazdasági tanfolya-

eg^h,8kl"j|^le™14téy 
gazdaságot kezel, jár tad" 
gazdaság minden ágában, kü-
lönösen tehenészet, hizlalás, 
tésben' iuásS^csakis nősülés Gépész-kovács, 

ki ily minőségben nagyobb 
uradalomban már működött, 
s jé bizonyítványokkal ren-
delkezik, állást keres. Ozime • rolaneez Péter Budapest, 

A sárvári 
íshoía te-jff!,z<lasaSi szafc-
nat'tanulűi'a'j'övB ' éví j^aufir 
22 egyén előzőleg földmives-
iskolát végzett, a kik több-

6 évi_ gazdatiszliaegyakonlíta°l 
oívás0^5, dőPe<d? °Sak l r n I ' 
Par^z^ember.' Megkeresések 
intézendők. * S®22"103''^™ 

Gazdatiszti 
állást keres gazdasági tanfolya-

eg^h,8kl"j|^le™14téy 
gazdaságot kezel, jár tad" 
gazdaság minden ágában, kü-
lönösen tehenészet, hizlalás, 
tésben' iuásS^csakis nősülés Gépész-kovács, 

ki ily minőségben nagyobb 
uradalomban már működött, 
s jé bizonyítványokkal ren-
delkezik, állást keres. Ozime • rolaneez Péter Budapest, 

A sárvári 
íshoía te-jff!,z<lasaSi szafc-
nat'tanulűi'a'j'övB ' éví j^aufir 
22 egyén előzőleg földmives-
iskolát végzett, a kik több-

6 évi_ gazdatiszliaegyakonlíta°l 
oívás0^5, dőPe<d? °Sak l r n I ' 
Par^z^ember.' Megkeresések 
intézendők. * S®22"103''^™ 

Kezelőtiszti 
állást keres a gazdaság min-
den ágában jártas 15 évi gya-
korlattal,földmives és tejgazda-
sági szakiskola üzletvezetőitan-
folyamát végzett 37 éves, nős, 
gyermektelen gazdatiszt. Ozim 
a kiadóhivatalban, 5029 

Hóm kath. 
val'ásu 36 éves hős gazdatiszt 
szolgálatot keres, a gazdaság 
mmdm^ágában jártas. Ozime 

A sárvári 
íshoía te-jff!,z<lasaSi szafc-
nat'tanulűi'a'j'övB ' éví j^aufir 
22 egyén előzőleg földmives-
iskolát végzett, a kik több-

6 évi_ gazdatiszliaegyakonlíta°l 
oívás0^5, dőPe<d? °Sak l r n I ' 
Par^z^ember.' Megkeresések 
intézendők. * S®22"103''^™ 

Kezelőtiszti 
állást keres a gazdaság min-
den ágában jártas 15 évi gya-
korlattal,földmives és tejgazda-
sági szakiskola üzletvezetőitan-
folyamát végzett 37 éves, nős, 
gyermektelen gazdatiszt. Ozim 
a kiadóhivatalban, 5029 

;; Főldmives-iskolát 
végzett, katonai kötelezettsé-
Isnj6k biz?nyMványoykkTIbt'ő 

res. Czim°a Ukia"őhivatalban" 

Földmives-iskolát 
és tejgazdasági szakiskolát 
végzett, öt évi gyakorlattal 
ker5ísztén'élly jj4ényÜ'28

D6llen' 
segédtiszti erilMit811kereg™'S 
jelenleg is nagyobb dunántuli 
bérgazdaságban van hasonlő 
minőségben alkalmazva. Meg-
alatt a kiadóhivatalba kérft^ 
nek. 6121 

Nagyszentmiklősi 
földmi»es-iskolát végzett, 30 
éves^keresztény.nős, nagyobb 
praxissal, magyar, nőmet ós 
oláh nyelvót beszélő egyén, 
azonnaH ^belépésre ^ gazdaság-
Hugó, Detta. ' ' 5091 ^ ^ Mükertész, 

ágában! JsTől^és^gyCöfos-
vizsgázott 8méhész,UelIőfeZndtt 
bizonyítványokkal rendelkezik, 
állandó áaást/^Sm Nedöma 
József, Nagy-Topolovecz 5119 
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alatt a kiadóhivatalba kérft^ 
nek. 6121 Helyettes, 

vagy kisegítőnek ajánlkozik 
1902. évi január l-étői bár-
milyen rövid időre egy ma-
gányosan álló gazdaságnak 
minden ágában szakképzett 
keresztény gazdatiszt, akár 
milyen nagy kiterjedésű birtok 
kezelésére. Lelkiismeretes 

megbízhatóság igazoltatik. 
Ozim a kiadóhivatalban. 4909 

^ ^ Mükertész, 

ágában! JsTől^és^gyCöfos-
vizsgázott 8méhész,UelIőfeZndtt 
bizonyítványokkal rendelkezik, 
állandó áaást/^Sm Nedöma 
József, Nagy-Topolovecz 5119 

Gazdasági 
segédtisztí,̂  ispánl vagy szám-
lépésre 26 éves, nőtlen gya-
korlatî gazda. Gianone Dezső, 

Helyettes, 
vagy kisegítőnek ajánlkozik 
1902. évi január l-étői bár-
milyen rövid időre egy ma-
gányosan álló gazdaságnak 
minden ágában szakképzett 
keresztény gazdatiszt, akár 
milyen nagy kiterjedésű birtok 
kezelésére. Lelkiismeretes 

megbízhatóság igazoltatik. 
Ozim a kiadóhivatalban. 4909 

3a ^ Sajtos, 
saját ŝzámlájárâ  sajtgyártást 

18tí5-dik országos' MálUtáaon 
nagy díszoklevelet, a mitlen-
kiállitás,n millenniumi érmet 

eseté0Iő4tdékS Szükség 
halja, hogy mit kép^es'gyáítaní. 
Sziveŝ megkeresések „A. B. 
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korlatî gazda. Gianone Dezső, 

Helyettes, 
vagy kisegítőnek ajánlkozik 
1902. évi január l-étői bár-
milyen rövid időre egy ma-
gányosan álló gazdaságnak 
minden ágában szakképzett 
keresztény gazdatiszt, akár 
milyen nagy kiterjedésű birtok 
kezelésére. Lelkiismeretes 

megbízhatóság igazoltatik. 
Ozim a kiadóhivatalban. 4909 

3a ^ Sajtos, 
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A békéscsabai 

fiatal ember ̂ é5"31 T é g z e t t ké? 
altiszti alkalmazást kere^Mindi 
kettő igen ügyes, értelmes és 
megbizhatő. Beszélnek magya-
gyakorlata is vaif^póttarta-
lékos katona. Szivés ajánlatok 
az é/i javadalmazás megjelö-
lésével az iskola igazgatóságá-
hoz Békéscsabára kéfetnek. 

Helyettes, 
vagy kisegítőnek ajánlkozik 
1902. évi január l-étői bár-
milyen rövid időre egy ma-
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A békéscsabai 

fiatal ember ̂ é5"31 T é g z e t t ké? 
altiszti alkalmazást kere^Mindi 
kettő igen ügyes, értelmes és 
megbizhatő. Beszélnek magya-
gyakorlata is vaif^póttarta-
lékos katona. Szivés ajánlatok 
az é/i javadalmazás megjelö-
lésével az iskola igazgatóságá-
hoz Békéscsabára kéfetnek. 

Gazdaságiban 
bármely megbízható állást el-
fogad földmivesiskolát végzett 
középkorú nős egyén Sé.ni 
gyakorlattal, elvállalja kisebb 
gazdaságnak önálló kezelését 
is. Ozime a kiadóhivatalban. 

5020 

3a ^ Sajtos, 
saját ŝzámlájárâ  sajtgyártást 

18tí5-dik országos' MálUtáaon 
nagy díszoklevelet, a mitlen-
kiállitás,n millenniumi érmet 

eseté0Iő4tdékS Szükség 
halja, hogy mit kép^es'gyáítaní. 
Sziveŝ megkeresések „A. B. 

A békéscsabai 

fiatal ember ̂ é5"31 T é g z e t t ké? 
altiszti alkalmazást kere^Mindi 
kettő igen ügyes, értelmes és 
megbizhatő. Beszélnek magya-
gyakorlata is vaif^póttarta-
lékos katona. Szivés ajánlatok 
az é/i javadalmazás megjelö-
lésével az iskola igazgatóságá-
hoz Békéscsabára kéfetnek. Á L L A T O K . 

Tölbb 
törzs, esetleg egyes tojó óriási 
Ozim Farkas Laszlóné, F~elsö-

8 e5109 

^Földmivesiskolát 

gazdattszti^prafissal ""a'kaí-
hivítalfekn™3' ° d m " k 'a?0" 

Földmivesiskolát végzett 82 éves, nő ., szereny 
igényekkel bíró gyermeki elen 
szabb ideig gazdaságokban 
működött, utóbbi időben irodai 
feWMl'áTk8 Tégze-"' meSfe" 
lépésre. Ajánlatok „ g / m; 
31."^alatt a kiadőhitatalba 

Á L L A T O K . 
Tölbb 

törzs, esetleg egyes tojó óriási 
Ozim Farkas Laszlóné, F~elsö-

8 e5109 ^ Házvezetőnőnek 

leánya Bmktw^tgányos'"^?-
sebo földbirtokoshoz, kinek egy 

Földmivesiskolát végzett 82 éves, nő ., szereny 
igényekkel bíró gyermeki elen 
szabb ideig gazdaságokban 
működött, utóbbi időben irodai 
feWMl'áTk8 Tégze-"' meSfe" 
lépésre. Ajánlatok „ g / m; 
31."^alatt a kiadőhitatalba 

-13 
Uradalmi számtartó 
erdőkezeléssel egybekötött 
bánáti gazdaságban alkalm zva 

Alkalmazást 

-13 
ember" jelige alatt toválfbit 
Badapest, Sütfl-utcza. ""biIs 

^Szlvej Vmegke""Ct 
BMZ0?á'd,'lHev™m?a,lni 1S6053 

Egy hátas ló, 

(Nyitra vároí ától. lŐr°perS) 
Mérey.gazdá zat. 5092 

J E B 
. . -

növendék ökör 
és üsző borjakat 

ugySMintén le££pstm&&?» 
lekötni vall! és j á i » « a © « i k p S h e t 

legjuíányotabb ittikon sján-

KleSra é s S p t t z e r 
Kls-fizellS kereskedő!;. 

Megrendelések egyeztbg Mrertnt 
bármikért* is elfogadtatnak. 

Eredeti 

Rambouiiht 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kapfcaíék 

Sróf Herberstein 
Albert s m 

undalm! Igazgaííságánil 
StFSleR, 

Morvaország . 

Hanna ?@tőárpa 
mig a készlet tart lOOkgként 
19 koronáért kapható 
vasúti állomásainktól. 

Vörostarka 
E j e & f i n o 

ém saa bs u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
valé Skrök eladására és 

későbbi szerződésre 
árért Tállalkozoa* 

WEILÊ  EISNÊ  
Kis-Czsill kereskedők. 

Hizlalásra 
való ós mindenféle fajta 
jármos ökröket 
valamint szép 1—3 éves 
Töröstarka növendék 

ökörborjakat «82 
bármely mennyiségben és 
szerződéses szállítás mel-

lett eladásra ajánlanak 

szarvasmarha-kereskedők 
Z a l a - S z t . - B a l á z s . 

Nagy-Kanizsa mellett. 

Csáky-féle magyar t, 
aladő P«y András csobalyi 
gazdasagában u. p. Szí'--'-

VEGYESEK. 
Uarálómalom 

Olayton Sc Shuttleworth-féle 
24" kőre jutányos áron eladja 
az Uradalmi Iotézőség, Felbár 

Páris-Grand-Prix! 

Gróf Teleli Arvéd 

gyorslejlődésü, kivá-
lóan edzett, az ország 
minden részeben előnyö-

magyar 
bikák, 

lOOdb.magyap 
igásökör, 

az általánosan kedvelt 

Oberndorfi 
répamag, 
a . Cserháti tanár által 

meghonosított bőtermő 

Óvári 
répamag, 

amerikai 
diócsemeték, 

3 drb Marhamérleg 
1500 klg. hordképesség!! 
erős vaskorláttal 2V2 mé-
ter hosszú lVa m. széles 

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

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

D É N E S M A N Ó 
mérlegmüszerész 

B U D A P U S T , 
VII., Dohány-uicza 78. 
Most jelesvte zxieg 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

a z 1 9 0 S . é v r e . 

Napié rész. — Jegyzéknaplá 
az állatállomány, takarmányo-
zás, próbafejések, vaj- és sajt-
nyeredék^stb^ bejegyzésére. — 
zási 'adatoké — ^Tejketeíés, 
hűtőkészülékek, tej- és vaj 
vegyi összetétele, tejvizsgálati 
eljárások, tej hibák, tejórtéke-
sltési, vaj- és sajtkészitési 
eljárások, tejgazdaságok mi-
gazdaságra6 és'áflltforgalomra 

I Sertéseket* 
legmagasabb napi áron f 

é r t é k e s í t i 
|Bauer B. Gyula J 
> BMapest, VIII. Kerepesl-ut 73. ^ 

Mezogazdasag 
Is erdészettel foglallco-:<ík nyugdíjintézete. Ész-

ten, Köztelek, 
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GÖZEKÉKET, 
G t Z - U T I H E H G E R E K E T 

és 

6 Ö Z - U T I R I O Z D O N Y O K A T 
• hgtfkéfetesebb szerkezettel é t legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Go. 
Teieton42—50. BUDAPEST-KELENFÖLD 

I r o d a i , r a k t á r , j a r i t ő m f i b e l y . 

.. . K > « l > K E < É E Y I I I Í H I » v l l l « m » » v a t a t t n . 

H A Z A I G T Á R T M i a n r ! 

W e i s e r J . C . 
g a z d a s á g i g é p g y á r é s m a l o m é p i t é . s z e t N A G Y - K A N I Z S Á N | 

által ajánltatnak: 

E g y é s k é t v a s u 
a c z é l e k é k é s ö s z -
s z e s t a l a j m i v e l ő 

e s z k ö z ö k 

T a k a r m á n y k a m a r a b e r e n d e z é s e k , 
T e l j e s m a l o m b e r e n d e z é s e k , 
E g y e s m a l o r n g é p e k é s a l k a t r é s z e k , 
Öntvények s a j á t v a g y idegen m i n t á k után. 

Á - r j e g - y a s é l t s z í v e s e n k ü l d e t i k . _ = 

H A Z A I G Y Á R T M Á i n r l M i 

O® hány termelők 
figyelmébe ajánljuk meleg ágytakarónak hassználandó 

p s r m o l l i n ó t - m m 
óta kipróbált legalkalmasabb minőség, egy métert-JtS fillér, szélessége 

84—86 cm. 

ROSENBLÜH H. és TÁRSA, Arad. 
Mintát és magyarázó leirást kívánatra bérmentve küldünk. 

TAKACS OSZKÁR 
g r é p g r y A r a , 

BUDAPEST, Köztelek-vtcza fi. tz. 
Ollői-ut mellett. 

g f i z c s é p l ő k é s z l e t e k 
RAKTÁRON TART: 

mindennemű mezőgazdasági gépeket és esz-
i: vetSflépekit, rastákat, (kéket 

merzsolókat, szeoskavigikat 3241 
» J á j f g á a y o s - é a - b i s s s t i t ó c a é p l ő l s é s z l e t s k e t . 
Raktáron tart: k i jav í to t t gőzoséplőkész le teket , valamint az Első Magy. 

Oazd, gépgyá rban készü l t a j gőzcsép lőgarn l tu ráka t . 
Csereüzletek küttstnek. — Mérsékelt árak, kedve 0 fizetési feltételek. 

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

P R O P P E l l S A M U 
Budapest, Vácai -körut 52. szám. 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világ-
hírű gyá r tmánya i eredet i minőségben 

csak nálam kaphatói: 
ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető-

gépeimet 

szecskavágó-, repavégó gépeimet. 
Kézi, járgá,ny- és gőzha j t á s ra 

takarmánypároló 
készülékeimet s minden egyéb gazdasJHfépe-

ket és eszközöket. *** 
Mindenről kimentő á r j e s y z é f c és készséges 

f e l v i l á g o s í t á s o k . 

Hirdetések 
felvétetnek: a kiadóhivatalban 

B u d a p e s t , IX . , Ü l i ő i - ú t 2 5 . s z á m K i f e j e l e k . 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

KALMÁR VILMOS 
Budapest, VI. ker., Teréz-körut 3. sz. 

a • c s e h o r s z á g i T h o m a s - m ü v e k m a g y a r o r s z á g i v e z é r -
k é p v i s e l ő j e a j á n l : 

Thomasfoszfátllsztet (ThoilSSaM), 
„Martellin" dohánytrágyát, 

Eredet i s tassfurt i k á l i s ó k é s k a i n i t o t . 
A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. 

P o n t o s é s l e l k i i s m e r e t e s k i s z o l g á l á s . 

S A B G E I S H £ U S E S I O E P O T A R r . t 
B U D A P E S T , ( I t i i l s ő - v á c z i - ú t ) C s á k l y a - u t c z a 2 3 . s z . 

===== Vasöntöde, gép- és nézmügyáp. E=== 
m r 5 P E C I Á L - G É P S Y Á R T M 
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