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Kéziratokat a szerkasztíség n 

A Z O M G E . K Ö Z L E M É N Y E I . 

Ülésnapok a Köztelken. 

1900. november 24-én d. u. 4 órakor. 

Dohánytermelési bizottság ülése. 

„ november 25-én d. e. 9 órakor. 

Az OMGE. igazgató-választmányá-

nak ülése. 

„ november 25-én d. e. 10 órakor. 

Az OMGE. közgyűlése. 

„ november 26-án d. e. 10 órakor. 

A Gazdasági Egyesületek Országos 

Szövetségének V. nagygyűlése. 

Meghívó 
az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 

1900. évi rendes közgyűlésére, 
mely november hó25-én, azaz vasárnap 

d. e. 10 órakor fog a „Köztelek" nagy-

termében megtartatni. 

A tárgysorozatot a „Köztelek" 90. 

számában közöltük. 

Meghívó 
a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 

f. évi november hó 26-án, azaz hétfőn 

délelőtt 10 órakor a Köztelek (Üllői-ut 

25. sz.) nagytermében tartandó évi rendes 

Y. n a g y g y ű l é s é r e . 
A tárgysorozatot a „Köztelek" 90. 

számában közöltük. 

A közgazdasági szakosztály ülése, 
(1900. november 20.) 

Jelen voltak gróf Zselénski Róbert elnök-
lete alatt: Bujanovics Sándor az „OMGE." al-
elnöke, dr. Baross János, Bernáth István, 
dr. Csillag Gyula, dr. Dömötör László, dr. Ham-
mersberg Jenő, Harsány Oszkár, Kodolányi 
Antal, Károly Rezső, megyeri Krausz Lajos, 
Lázár Pál, Löherer Andor, Leveleky Ármin, 
Lipthay Béla, Lövy Mór, Perlaky Ferencz, 
PirJcner János, Perczel Ferencz, Propper Samu, 
Pless Mór, id. Bédly Gyula, dr.BodiczJcy Jenő, 
Sierbán János, Schmidt Oszkár, dr. Szőke János, 
Wimmer Károly egyesületi tagok. A tisztviselői 
kar részéről: Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
Buday Barna titkár, de Pottere Brúnó segéd-
titkár és Bubinek Gyula ügyvezető-titkár, mint 
előadó. 

Gróf Zselénski Róbert a szakosztály el-
nöke üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést 
megnyitja. Előterjeszti, hogy az alapszabályok 
értelmében a szakosztályok minden évben újra 
alakulnak. Kéri a szakosztályt, hogy az alap-
szabályok értelmében az elnökséget megválasz-
tani szíveskedjék. 

Lázár Pál indítványára a szakosztály 
elnökül Zselénski Róbert grófot, alelnökökül 
pedig gróf Esterházy Miklós Móriczot és 
Scitovszky Jánost választja meg egyhangúlag. 

Gróf Zselénski Róbert maga és elnök-
társai nevében megköszöni a szakosztály 
bizalmát. 

A szakosztály ezután áttért a napirend 
második tárgyára : 

Nógrád-, Bihar-, Arad- és Nyitravármegyei 
gazdasági egyesületek átiratai a tözsdeüzle-
tek, illetve a tőzsde szabályozása tárgyában. 

Előadó: A budapesti tőzsdén a nyár 
folyamán észlelhető visszaélések arra késztet-
ték Bohonczy Gida orsz. képviselőt, hogy ezen 
kérdést intsrpelláczió tárgyává tegye a Ház-
ban. Ennek következményekép a vidéki gazda-
sági egyesületek egymásután megmozdultak és 
e kérdésben bizonyos irányban állástfoglaltak. 

Első volt a Nógrádvármegyei gazdasági egye-
sület, mely a szövetségi választmányt felhívta 
arra, hogy a tőzsde kérdésében külön értekez-
letet tartson, mely elé javaslatokkal is járul, 
mely szerint a külföldi buza a tőzsdei forga-
lomból kizárassék s a fedezetlen határidőüzlet 
büntetéssel sujtassék. A választmány ugy hatá-
rozott, hogy miután a szövetségi nagygyűlés-
től két hónap választ el, e kérdés a szövet-
ségi nagygyűlés elé utaltassék, miután az elég 
fontossággal bir s a választmány felhívta e 
szakosztályt az ügy előkészítésére. A Nógrád-
megyei után a Biharmegyei gazd. egylet szó-
lalt fel, amely élénken és hűen vázolja azon 
visszaéléseket, amelyek a tőzsdén napirenden 
vannak s azon konklúzióra jut, hogy a ma-
gyar buza tipusá külön megállapittassék, még 
pedig 76 kg.-ban, de az ezen felüli minőség 
a szállítás alkalmával külön honoráltassék. A 
Biharmegyei egylet memorandumát a kép-
viselőházhoz intézte és pártolás végett meg-
küldte az összes vidéki gazdasági egyleteknek 
is, amelyeknek jó része a legközelebbi jövő-
ben fog foglalkozni e kérdéssel és el lehetünk 
reá készülve, hogy maguk is tisztázott állás-
ponttal jönnek a nagygyűlés elé. 

Da időközben az Aradi és a Nyitra-
megyei gazdasági egyletek már állástfoglaltak 
e kérdésben; az előbbi a maga részéről el-
fogadja a bihari álláspontját, de kielégítőnek 
egyáltalán nem találja s követeli a régebben 
elfoglalt álláspont megvalósítását: hogy a fe-
dezetlen határidőüzlet eltöröltessék és maga 
a tőzsde, törvényhozási uton szabályoztassék. 

A Nyitramegyei gazdasági egylet elveti a 
bihari memorandum álláspontját és a szövet-
ség álláspontjára helyezkedik, hogy t. i. a 
fedezetlen határidöüzlet feltétlenül eltöröltessék 
törvényhozási uton. 

Ezekben ismertette szóló a gazdasági 
egyesületektől beérkezett átiratokat. Kifejti 
ezután, hogy a fedezetlen határidő és a tőzsde-
reform kérdése ném uj keletű nálunk s a 
III. országos gazdakongresszus óta alig volt ülés, 
amely ezen kérdésben határozottan állást ne 
foglalt volna s legutóbb is egyesületünk kebe-

A t é l i i d é n y r e v i l á g í t ó é s f ű t ő a n y a g o k 

u. m . 

PETRÓLEUM, LÁMPAOLAJ , K Ő S Z É N , t o v á b b á 

L Ó T A K A R Ó K 

d ú s v á l a s z t é k b a n é s l e g j u t á n y o s a b b a n b e s z e r e z h e t ő k a 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉNÉL B u d a p e s t , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 3 1 . 

M a i s z á m u n k 3 4 o lda l . 



1764 

lében a mult évi nagygyűlés határozottan 
állást foglalt és az aradi agrárgyülés által 
elfogadott határozatot tette magáévá, amely 
határozat a tőzsde törvényes szabályozását és 
a fedezetlen határidöüzlet eltörlését követelte. 
A szakosztálynak tehát csak az lehet a fel-
adata, hogy a szövetségi nagygyűlés által a 
bihari memorandum tárgyában elfoglalandó 
álláspontra nézve tegyen javaslatot. 

Részletesen ismerteti ezután az előadó a 
bihari memorandumot, reá mutat annak tény-
beli tévedéseire, majd hosszasabban kiemeli 
és méltányolja a memorandumnak azt a 
részét, amely a tőzsdén tapasztalható vissza-
élésekre reá mutat s azokat ostorozza. 

Nem osztja azonban az előadó a memo-
randum konklúzióit. 

,A mai helyzet tarthatatlan s törvényes 
intézkedések szükségessége feriforog." Ezt 
mondja a memorandum s ebből folyólag a 
törvényhozáshoz fordul, hogy ez hasson oda, 
hogy a tőzsdetanács szabályzatát bizonyos 
irányban megváltoztassa. Szóló nem tudja a 
formát elképzelni, hogy a törvényhozás, bármi 
módon másként, mint törvényes alkotásokkal 
nyomást tudjon gyakorolni a tőzsdetanácsra, 
hogy ez az általa autonom hatáskörén belül 
megalkotott szabályzatát megváltoztassa. Az 
pedig, hogy a törvényhozás csak egy óhajt 
fejezzen ki, nem méltó egy magyar törvény-
hozáshoz. Ha a memorandum akczeptálja a 
visszaéléseket, amelyek alapján követeltük a 
tőzsde törvényhozási uton való szabályozását 
és ennek keretében a fedezetlen határidöüzlet 
eltörlését, akkor a memorandum sem vonhat 
le más következtetést, mert nagy bajok orvos-
lására kicsinyes eszközök nem alkalmasak. 

Előadó beszédje végén az alábbi javas-
latot terjeszti a szakosztály elé, kérve annak 
elfogadását ős a szövetségi nagygyűlés elé való 
terjesztését: 

Határozati javaslat. 
Kimondja a közgazdasági szakosztály, 

hogy : 
1. teljesen osztja a Biharvármegyei gazda-

sági egyesülnek a tőzsde-szabályok részleges 
módosítása tárgyában a képviselőházhoz in-
tézett memorandumának azon kijelentését, 
hogy: 

a) a budapesti tőzsdén forgalomba ke-
rülő usance-buza a készáru üzletbe^ nem 
létezik s azt malmaink is alig használhatják ; 

b) a spekuláczió fiktív árakat teremt s a 
buza árával való játék sohasem sejtett mére-
teket ölt s egy-egy jelentékenyebb árkülön-
bözet, mit valamely határidő lebonyolításnál 
elérni sikerül, vagyonokat alkot s existencziákat 
tesz tönkre, 

c) ugy a baisse, mint a hausse irányú 
spekuláczió káros és kóros tünet, megrázkód-
tatása az üzletnek és széles közök exiszten-
cziájának megrenditésével jár, 

d) a budapesti tőzsdén önálló spekulá-
czió folyik, 

e) a tőzsdetanács magaviselete kevés re-
ményt nyújt e bajok orvoslására, 

f ) a mai helyzet tarthatatlan s törvényes 
intézkedések szüksége fenforog, ebből fo-
lyólag : 

2. a memorandom azon javaslatait hogy : 
a) a budapesti tőzsdén a magyar buza 

usance-typus állapíttassák meg, 
b) hogy amennyiben az átadó magasabb 

minőségi sulylyal biró terményt szállít, meg-
felelő bonifikácziót igényelhessen,— a szakosztály 
magáévá teszi ugyan, de az intézkedések élet-
beléptetését a memorandumban is helyesen 
vázolt s a tőzsdei üzlet körében tapasztalható 
bajok orvoslására alkalmasnak nem tartja, 
hanem: 

3. támaszkodva a saját régebben s ujab-
ban a Nógrád-, Arad- és Nyitravármegyei 
gazdasági egyesületek által elfoglalt állás-
pontra, felkéri a f. évi szövetségi nagygyűlést, 
hogy a III. szövetségi nagygyűlésnek a tőzsde 
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reformja tárgyában hozott határározatának 
érvényesítése tárgyában keresse meg újból fel-
iratilag az összkormányt és képviselőházat. 

Megyeri Krausz Lajos : Nem mint malom-
tulajdonos és tőzsdetag, hanem mint gazda 
szól a kérdéshez és mint gazda tiszta meg-
győződését kívánja nyilvánítani ezen fontos 
kérdésben. Előadó több gazdasági egylet vé-
leményére hivatkozott, szóló csak a bihar-
megyeit ismeri. Előadó szives volt ebből egyes 
pontokat kiragadni és szólónak az ellen nincs 
kifogása, hogyha valaki bizonyos álláspontot 
foglal el, mindazt felhasználja, ami a saját 
álláspontjának megerősödésére szolgál. 

A Biharmegyei gazdasági egylet memo-
randumának tenorja és iránya azonban azt 
nem tendálja, hogy a határidüzleti játék töröl-

Gróf ZselénsTci ' Róbert elnök: Az a hi-
bája! (Derültség.) 

Megyeri Krausz Lajos : Respektálja el-
nök ur Őméltóságának a nézetét, de kéri, 
hogy szóló által felhozott érvek is respektál-
tassanak. 

Áttérve az itt oly sokat kárhoztatott 
tőzsdére, melyről az mondatik, hogy nem ér 
semmit, amelyet el kell törölni, amely káros 
az országra. 

Lázár Pál: Nem kell eltörölni, hanem 
szervezni. 

Megyeri Krausz Lajos: A Biharmegyei 
memorandumot ismeri, mert az tárgyaltatott 
a börzetanácsban, melynek szóló igénytelen 
tagja s ott daczára annak, hogy azt méltóztatott 
mondani, hogy a börze mennyire rossz és a börze-
bizottság mennyire elitélendő egész működé-
sében, mint méltóztatik' arról tudomással birni, 
ez a rossz börzebizottság amellett volt, hogy 
az általános uzarice-buza mellett fősuly helyez-
tessék a magyar búzára ós ez be is lett 
vezetve. S ezen memorandum folytán szóló is 
a börzetanácsban azt óhajtotta és a börze-
tanács el is határozta, hogy ez a pont, 
amelyre fősuly helyezendő, hogy a magyar, 
buza igenis felhasználható legyen ugy a ter-
melőknek, mint a fogyasztóknak s tán a mal-
moknak is. Szóló a magasabb kvalitás szállí-
tását hangsúlyozta, hogy erre nézve hivassék 
össze egy ankét és hivassék meg erre első-
sorban az „OMGE", melynek kiküldöttjeivel 
egyetértőleg ez ott megvitattassék. S igy a 
termelők és fogyasztók, hogyha jobb búzát 
akarnak szállítani, azon helyzetbe juthassanak 
hogy a jobb búzáért kellő kárpótlásba része-
süljenek. Ez az elítélendő börzetanács hatá-
rozata folytán történik, mely kimondta, hogy 
miután Bécsben van egy ankét, ennek ered-
ményét kellene bevárni, mielőtt a tanács a 
tanácskozmányt összehívja, hátha onnan is 
anyagot nyerünk a kérdés tisztázásához. Most 
itt azt méltóztatik mondani és lelkesedéssel 
elfogadni, hogy töröltessék init einem Strich 
az egész fedezetlen határidőüzlet. Mi az a 
fedezetlen határidőüzlet? Szóló kéri Lázár Pált 
ezen fedezetlen határidöüzlet defiaiálására 
mert szóló ezt nem érti, ért ugyan egyet, azt 
t. i. hogy lehet előre eladni és venni a búzát 
májusban, mikor már a gazda látja remélhető 
termését és a vevő látja az átveendő termést, 
de hogy ez fedezetlen határidőkötés volna, ezt 
nem tudja megmagyarázni magának. 

Kodolányi Antal: Hát mondjuk, hogy 
papiros-buza. 

Megyeri Krausz Lajos: Ily esetben min-
denütt egy várandó búzát, vagy átveendő 
búzát értünk, melynél egyik fél sem károsod-
hátik, mert ha a vis major következik be, jég 
veri el a gabonát, az ellen biztosítva van. 
Nem érti tehát szóló a fedezetlen termény 
kitételét, mert hogy ez a buza nincs meg, hisz 
minden gazda ember tudja, hogy junius 30-án 
mielőtt az aratók beállanak a búzába, már a 
búzát lehet, mint árut tekinteni, daczára annak, 
hogy az még nincs meg. 

Szóló azt fedezésnek veszi, hogyha 
junius hó 25, én eladja a búzáját, ami még 
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nincs meg és biztosítani akar ezzel egy jó 
konjunktúrát, ezt minden termelő, ha meg-
teszi, helyesen és czélszerüen cselekszik. Eddig 
mint gazda beszélt és most mint malomtulaj-
donos nyilvánítja á nézetét ; aki ismeri a liszt 
eladás formáját, tudja, hogy nemcsak kül-
földön, de nálunk is előre adnak el és a 
lisztet három-négy hónappal előbb biztosítják. 
Szóló könyveivel is be tudja ezt bizonyítani, 
hogy nem képesek a malmosok a lisztet ugy 
eladni, -mint a búzát, vagy más terményt s 
kénytelenek saját gyártásuk fedezésére eladni 
a lisztet két-három hónapra. Aki ismeri a 
malmok eljárását, tudja, hogy azok nem vesz-
nek búzát addig, mig el nem adnak lisztet. 
Szólónak malmában ki van mutatva az eladott 
lisztmennyiség, valamint az is, hogy mi a 
feeezet. Es tekintetbe kell azt is venni, hogy 
nekik fedezniök kell, midőn az üzlet nem ked-
vező, amint most is. 

Részletesen ismerteti ezután a malmok 
búzavásárlásának formáit és arra a konklú-
zióra jut, hogy a mai kedvezőtlen helyzetben 
nemcsak a fővárosi, de a vidéki malmok sem 
képesek vásárolni, mert hitelük nincs. 

Hangsúlyozza ezután, hogy ezen fe-
dezeti módja az eladásnak és vételnek 
mindig megvolt és ezt spekulácziónak nem 
lehet tekinteni, mert ez az egész világon 
igy volt s a legreálisabb alapokra volt fek-
tetve az üzlet s visszaélésről, kibúvóról stb. 
szó sem lehet. Még megjegyzi, hogy voltak 
olyan spekulánsok is, kik nem a börzén 
laktak, hanem más helyen és hogy ezek oly 
spekulácziót űztek, mint az előadó ur is meg-
említette, hogy volt ilyen ring, melytől az 
egész p'acz megrémül, ez nem a börzefalak 
között történt, hanem másutt. Tesék oda-
hatni, hogy a piacznak jelentősége megma-
radjon s ha visszaélés történik, tessék kimu-
tatni s biztosítja a szakosztályt, hogy tőzsde-
tanács mostani vezetése olyan, mely a legjobb 
akarat mellett igyekezik mindenféle visszaélést 
kiirtani, mert tagjai erélyes, tisztességes és 
becsületes egyénekből állanak, kik semmi-
esetre sem engedik meg, hogy valamely a 
tőzsdetanácj által ismert visszaélés továbbra 
is fenmaradjon. Tessék végignézni a 40 tagu 
testületek s nagyon keveset fognak találni 
olyant, ki ezt az epitetont, hogy tisztességes 
ember, meg nem érdemli. 

Rátér ezután az őrlési engedély kérdé-
sére, és azon nézetét fejezi ki, nem akar erő-
sebb kifejezést használni, hogy az őrlési for-
galmat a gazdaközönség előnyére nem szüi-
tették be. Végül kéri, hogy a szakosztály mai 
ülésén a felvetett kérdésben végleg ne döntsön, 
odázza el határozatát egy pár hétre, mig a 
tőzsdetanács az általa említett ankétet ösz-
szehivja. 

Zselénsli Róbert gróf elnök: Röviden 
válaszol előtte szólónak. Örül, hogy a gazda-
sági egylet oly tagja, ki nem kizárólag mező-
gazdasággal foglalkozik, eljött nézeteit előadni, 
ezzel a vitát élénkíti s képviseli a másoldalról 
jövő argumentácziókat. Kijelenti azonban, hogy 
előtte szólónak indokait oly gyengének találja... 

Megyeri Krausz Lajos : Magam is! 
(Derültség.) 

Gróf ZselénsH Róbert elnök : ugy szerette 
volna, hogyha erősebb érveket hall, mert ezek az 
egyesület álláspontját nem fogják gyengíteni. 
Előtte szóló az mondja,hogy elakarjuk törölni 
a börzét mint veszedelmes intézményt. Erről 
soha szó sem volt a gazdák körében, annál 
kevésbé az „0MGE"-ben, mely mindig a 
tőzsde reformjáról beszél s csakis a fedezetlen 
határidőüzlet eltörlését kövételte, de magát a 
tőzsdét nem támadta, mint nem támadott 
semmiféle oly intézményt, a mi a közgazda-
sági életünkbe való s a tőzsde pedig odavaló. 
Kéri, hogy előtte szóló végye ezt tudomásul 
és terjessze ezt érdektársai körében. Most 
rátér arra, mit előtte szóló felhozott, hogy t. i. 
nem tudja, mi az a fedezetlen határidöüzlet 
Szóló a börzeankéten proponálta, hogy a 



89. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1900. NOVEMBER HO lö: 1765 

illegifim üzletet kereszteljük el fedezetlen határ-
időüzletnek. A határidőüzlet ellen nem emel-
tünk szót, mert ez egy kereskedelmi tranz-
akczió, mélyre szükség van. 

A fedezetlen és fedezett határidőüzlet 
közt külömbség az, hogy a fedezetlennél egy 
olyan, aki nem kereskedő, kinek búzája nincs, 
olyant ad el, ami neki s nincs s akinek nincs 
szüksége, olyant vesz, amire nincs szüksége. 
Az amit előtte szóló emiitett, hogy ha valaki 
vesz a gazdától búzát és a gazdának elveri a 
jég a búzáját és a gazda nem tud szállítani, 
ez nem fedezetlen határidőüzlet, hanem vis 
major, de hogyha suszter elmegy és vesz 
kötést ez fedezetlen vétel. Hogyha va-, 
laki olyant ad el, melynek nincs alapja, 
mert mi követeljük, hogy alapja legyen, ez 
fedezetlen üzlet. Bár konczedálja, hogy akár-
milyen tökéletes törvény hozassák, mindig 
lesznek olyan üzletek, amelyek a két határ 
között mozognak, de ez a világon mindenütt 
van épugy, mint a növény- és állatvilág között 
vannak bizonyos lények, amelyekre nézve a 
tudósok nem tudnak megállapodni, hogy hova 
sorolhatók. Az emberi életben is vannak bizo-
nyos tények, amelyek osztályozása igen nehéz, 
igy van e kérdéssel is, de mondjuk, hogy egy 
millió eset közt lesz száz bizonytalan és ezért 
egy rossz intézményt megszüntetni és egy jó-
törvényt meg nem hozni, nem logikus. 

Krausz Lajosnak a malmokra nézve tett 
megjegyzését, hogy azok ha lisztet, adnak el, 
fedezik magukat, szóló helyesnek tartja, de 
20 évvel ezelőtt nem volt fedezetlen határidő-
üzlet, akkor is voltak nagy malmok és ezek 
jól prosperáltak. 

Szóló megengedi, hogy a reális kereske-
delmet reákényszeritették, hogy a fedezetlen 
határidőüzletet bona fide felhasználják. A 
malmosok pl. most vesznek búzát s párhuza-
mosan ezzel eladnak papir-buzát, ők tehát 
bona fide felhasználják, de nincs szükségük reá. 

Bernát István Krausz Lajosnak azt 
válaszolja, hogy a gazdaközönség érdekkép-
viselői 6 év óta folytonosan követelik ezen 
üzletek kiküszöbölését, minden évben alaposan 
foglalkoztak é kérdéssel és különösen pedig a 
börze-ankéten, mely három héten keresztül 
tartott. Mint az előadó helyesen kifejtette, itt 
arról van szó, hogy az „OMGE.* régi elfoga-
dott határozataihoz csatlakozzunk, mert az 
bizonyos, hogy a dolgok fejlődése ránk nézve 
e tekintetben elég kedvező. Ha nézzük a bécsi 
tanácskozást, melyen hivatkoztak már arra, 
hogy a bécsi börzén oly megszorítások lép-
tettettek életbe, hogy most ujabb időben a 
papiros buza játszók Budapestre jönnek, mert itt 
minden akadály nélkül végezhetik üzletüket. 
Szóló azt tartja,hogy ezzel szinonima gyapjú-
val űzött határidőüzlet romboló hatása. 
Francziaországban ezren és ezren jutottak 
tönkre és mindez mellettünk szól és semmi 
okunk arra, hogy eltérjünk a régi állásponttól. 
A határozati javaslatra stiláris észrevételt téve 
kijelenti, hogy a javaslatot elfogadja. 

Lázár Pál: Fölöslegesnek tartja most 
már Krausz Lajos aposztrofálására válaszolni, 
miután a fedezetlen és fedezett határidöüzlet 
értelmezésére nézve felvilágosítást nyert. — 
Csak egy Iirau3z Lajos által is megérthető 
példát hoz fel s ez a következő: ha valaki 
200.000 métermázsa búzát vesz, nem adhat 
el 500.000 métermázsát, mert annyit nem vett, 
ez tehát visszaélést követ el, mert a különbö-
zetre spekulál. Mert aki tényleg árut vesz és 
árut tényleg elad, az nem spekulál, tehát az 
„OMGE." álláspontja az, hogy akinek nincs 
és eladja, mert számit arra, hogy bizonyos 
időközben az árkülönbözetet zsebre vághatja, 
ez lelketlen spekuiácziót üz és oly károkát 
idéz elő, melyeket az egész gazdatársadalom 
nem bir kiheverni. Ez az ami ellen állást fog-
lalt az egyesület ós amit Krausz Lajos ur 
nem bírt megérteni. A tőzsdetanács tagjait 
Krausz Lajos tisztességes jelzővel illette, ezt 
nem vonja senkisem kétségbe itt. De a börze-

körökben kétféle felfogás van, van egy privát 
felfogás és üzleti felfogás. A gazdaközönség-
nél épp ellenkezőleg áll," amit az üzleti élet-
ben korrektnek elismer, azt annak ismeri a 
nyilvános életben is. Kivánja szóló, hogy a 
börzekörökben is ily felfogás uralkodnék. Szóló 
reflektál arra, amit Krausz mondott, hogy ki 
van zárva az, miszerint a börzén visszaélések 
forduljanak elő s több esetet hoz fel a közel-
múltból. Ezeket nem hozta volna fel' szóló, ha 
aposztrofálva nem lett volna, kijelenti, hogy a 
határozati javaslatnak oly értelmű módosításá-
hoz járul hozzá, amint azt Bernát proponálta. 

Megyeri Krausz Lajos rövid felszólalása 
után Hammersberg Jenő szólalt fel. 

Dr. Hammersberg Jenő: Kéri a szak-
osztály türelmét még néhány perezre a vita e 
kimerült folyamán, mert szóló a határozati 
javaslatnak némi módosítását óhajtja propo-
nálni. Nem akar a most folyó vitában részt-
venni, amelynek szóló bizonyos animozitását, 
bizonyos ingerültségét őszintén fájlalja. Mert 
szerinte nem szabad jelszavak után indulni 
ott, ahol a haza javát, a közgazdaság elő-
mozdítását szivünkön viseljük, nem szabad 
merkantilisnak, nem szabad agráriusnak, nem 
szabad . egymást ellenfélnek tekinteni. (Ugy 
van. Igaz.) Igen sajnos, fájdalmas iránya a 
mai kornak, hogy minden nemzet, minden 
társadalom a foglalkozások szerint tagolja szét 
magát s elzárkózik külön körökben anélkül, 
hogy a közös haza javát, a közös honpolgári 
érzetet fejlesztené. Kötelességünk mindnyájunk-
nak a látszólagos ellentéteket, amelyek 
közöttünk támadnak s az ellentéteket előidéző 
pontokat összeegyeztetni s azokat a közös 
haza érdekében összekapcsolni. Szóló így fogja 
fel a szőnyegen levő kérdést is, ismeri a 
gazdák nézetét, ismeri az „OMGE." álláspont-
ját s megvallja, hogy azt a maga részéről tel-
jesen osztja ós helyesli s azon meggyőződésé-
nek ad kifejezést, hogy az egyesület ezen 
álláspontja nemcsak a gazdaközönségnek válik 
javára, de minden jogosult közgazdasági fak-
tornak ezen országban s kívánatos, hogy az 
„OMGE." nézetei, elvei keresztül hatoljanak, 
amint hogy lassanként haladnak is a megvaló-
sulás felé. Most még Kraűsz Lajos gazda-
társamnak tartozom felvilágosítással. 0 azt 
mondja, hogy kinövés van mindenütt, a tőzs-
dén is lehetnek és vannak is kinövések. Mi 
nem irtjuk ki s nem is kívánjuk kiirtani a 
tőzsdének azon intézkedéseit, melyek élet-
erősek lehetnek s csakis akinövéseket kívánjuk 
nyesegetni. Itt van külömbség a felfogások 
között. Távol áll tőlünk gazdáktól az, hogy a 
gabonatőzsde intézményét elpusztítsuk, elis-
merjük a kereskedelemnek a hatalmát, óriási 
nemzetgazdasági előnyét s hogy egy nemzet a 
mai világban hatalmas kereskedelem nélkül' 
nem ólhet, nem versenyezhet a többi nemze-
tekkel. Ez ellen állást foglalni nem akarunk s 
amint az elnök ur magyarázta, a fedezetlen 
határidőüzlet valóságos játék. Azt mondja a 
mi barátunk, hogy nehéz ennek a definiczióját 
megtalálni, nehéz határvonalat találni és hogyha 
mi a kinövéseket nyesegetjük, az elevenbe is 
vágunk és a reális üzletet is tönkreteszszük. 
Krausz Lajo3 ez állításával szemben szóló 
előtt az lebeg, hogy minden oly határidőüzlet 
és kötés, amelynek czélja nem a reális szállí-
tás és vesz valaki gabonát, amelyet nem vesz 
át, vagy elad valaki gabonát, amelyet azonban 
át nem ád, ez a fedezetlen határidőüzlet, az 
intézmény kinövése, amelyet nyesegetni akarunk. 
(Helyeslés.) Hogyha a törvényhozás arra az 
álláspontra helyezkedik, melyet az „OMGE." 
vall, azt hiszi szóló, hogy maguk a tőzsde 
tagjai fogják a legpreczizebben megtalálni a 
reális és nem reális kötés közti külömbséget. 

Áttér ezután a határozati javaslatra. A 
tárgy az, hogy a szakosztály most tárgyalja a 
Biharmegyei és a többi gazdasági egyesület 
ezirányu határozatait, melyek ellentétben álla-
nak egymással, amennyiben a gazdasági egyesü-
letek álláspontja megegyezik az „OMGE."-vei, 

a bihari azonban eltér ettől és apró palliativ 
eszközökkel kiván segiténi a bajon, melyen 
csakis radikális kura segíthet. A határozati 
javaslat szerint az „OMGE.* állást foglal a 
biharival szemben, azonban nem állapodik 
meg.ennél, mert ezt nem tartja elegendőnek, 
da egyetértve a három többi gazdasági egylet 
álláspontjával, ragaszkodik a mult évi szövet-
ségi nagygyűlés határozatához. Ez a magva a 
határozati javaslatnak, melyet szóló minden 
szavában, minden pontjában teljesen oszt, de 
nem tartja szükségesnek és a határozati javas-
lat kiegészítő részének, amelynek főirányával 
nem értünk egyet, hogyha annak indokolásá-
ból kikeressük az érveket, melyek közelednek 
ami álláspontunkhoz. Ez nem fogja a határo-
zati javaslat értékét emelni, amelynek komoly-
ságát félti ettől a ráolvasástól, amelynek nincs 
szükségé erre, mert minden ily nagyobb opera-
tumból ki-ki tetszése szerint szedheti ki a 
részleteket. Oda konkludál tehát, hogy a határo-
zati javaslat komoly súlyának árthat ez az 
összecsoportositás és azért indítványozza, hogy 
hagyassák ki az első rész s e helyett mondás-' 
sék, hogy a bihari memorandumból elfogadjuk 
ezt a két pontot, de nem tartjuk elegendőnek, 
hanem támaszkodva az „OMGE." régebbi 
álláspontjára ezt és ezt kívánjuk. (Helyeslés.) 

Kodolányi Antal: Miután Krausz Lajos 
ur kifejezte, hogy a börzén és annak taná-
csában milyen tisztességes irányzat uralkodik, 
attól csak azt lehet várni, hogy minden vissza-
élést kiirtani szándékozik a börzén, kéri, hogy 
miután Bernát felhozott egy dolgot, azt t. i. 
hogy a bécsi határidőüzlet megszorítása miatt 
ott fedezetlen határidőüzletet kötni lehetetlen, 
ezek most áttették a székhelyüket Buda-
pestre, kérje fel Krausz Lajos a börzetanács 
elnökét, hogy ezen bécsi urakat utasítsa vissza 
Bécsbe, hogy ezek itt ne alkalmatlankod-
janak. 

Előadó: Böviden reflektál a felhozottakra. 
Felemlíti, hogy a tőzsdetanács nem a Bihar-
megyei gazdasági egyesület memoranduma 
folytán állapította meg a buza-uzancze-tipust, 
hanem a kereskedelmi miniszter felszólítása 
folytán. A felszólalások után Krausz Lajos 
egyéb állításaira nem akar reflektáli s azt 
jelenti ki még, hogy Hammersberg áltaLíel-
hozott módosításhoz készséggel hozzájárul, 
miután a határozati javaslat elsőrésze a bihari 
memorandumból csak azért lett átvéve, hogy 
mintegy indokoltassék a szakosztály előtt 
állásfoglalásunk s ez a nagygyűlés elé ugy 
sem került volna. 

A szakosztály ezután az előadó által 
beterjesztett határozati javaslatot Hammers-
berg Jenő módosításával egyhangúlag elfogadta. 

Országos mezőgazdasági és közraktári hitel-

intézet átirata. 

Előadó: A mult évi nagygyűlés az ingó 
záloghitel kérdésével foglalkozván, szükséges-
nek jelentette ki, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter e kérdést tanulmányoztassa és a 
szerzendő tapasztalatok alapján törvényjavas-
latot dolgozzon ki. Ezen állásfoglalás vissz-
hangot keltett a nagyközönségben s több moz-
galom indult meg közraktári hálózatok létesi-
tése tárgyában. Ily mozgalom intenczióival 
állunk szemben, melyhez az egyesület erkölcsi 
támogatása kéretik. A hitelintézet alapitói azt 
kérik, hogy az általuk tervezni szándékolt 
hitelintézetet erkölcsi támogatásban részesítse 
az egyesület. 

A tervezetet röviden ismerteti, melynek 
czélja, hogy a mezőgazdasági válság elejét 
vegye s hogy a buza árára szabályozólag has-
son közre és hogy közép búzaárakat hozzon 
létre olykép, hogy az ország 120 helyén rak-
tári góczpöntokat kiván teremteni, hol a be-
raktározott árut lombardirozza. Czélja volna 
továbbá a létesítendő intézménynek a ter-
mény kézi zálogjog életbeléptetése, mely sze-
rint a lábon álló s betakarítás alá kerülő ter-
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mény is leköthető, végül otthon zálogjogot 
akar meghonosítani az állatokra stb. 

Ismerteti ezután előadó a közraktári 
hitelintézet szervezetét, melyből kitűnik, hogy az 
egész intézmény nyerészkedésre alakul, különben 
is nélkülözi a bázist, melyen sikerrel működhet-
nék. Mivel pedig az egyesület oly intézmény-
nek, mely működését még fel nem vette s 
annak egyáltalán a működése nem ismeretes, 
erkölcsi támogatását nem nyújthatja, az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti elő s kéri annak 
elfogadását: 

Kimondja a közgazdasági szakosztály, 
hogy : 

1. az Országos mezőgazdasági és köz-
raktári hitelintézet alapitóinak az egyesület 
támogatását kérő megkeresése felett napi-
rendre tér, tekintettel a szövetségi nagygyűlés-
nek az ingó záloghitel tárgyában 1898. évi 
november hó 28-án hozott határozatára, mely 
,határozat azonban nem zárja ki, hogy az 
egyesület a tényleg megalakult intézmény mű-
ködési térve felett annak idején tárgyaljon s 
illetve a megalakult intézmény eredményes 
működéséhez szükséges törvényes intézkedé-
sek alkotásának előmozdításához és sürgetésé-
hez erejéhez képest hozzájáruljon. 

2. Felkéri újból a földmivelési, pénzügyi 
és kereskedelemügyi minisztereket, hogy az 
ingó záloghitel kérdését a külföldön tanulmá-
nyoztassák s törvényjavaslatot dolgoztassanak 
ki, mely véleményezés czéljából küldessék meg 
a gazdasági egyesületeknek. 

A szakosztály előadó javaslatához hozzá-
járul. 

A heremag aukcziók. 

Előadó-. Aheremag-aukcziők kérdése tisz-
tázott dolog; a növénytermesztési szakosztály 
a kérdéssel foglalkozva a heremag-aukczióknak 
a Mezőgazdák Szövetkezetével való' együttes 
rendezése engedélyezését kérte az egyesület a 
kereskedelmi minisztertől, ki az engedély meg-
adását azzal az indokkal tagadta meg, hogy 
az aukczió kizárólagossági joggal kéretett. 
Ujabb fölterjesztésben volna tehát kérendő az 
aukczió engedélyezése, minél fogva az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a szakosztály elé : 

Kimondja a közgazdasági szakosztály, hogy 
1. heremagkivitelünk fellendülése, ter-

mesztésünk emelése s tiszta magyar ter-
mény forgalombahozatala czéljából hefemag-
aukcziók rendezését fontos gazdasági szükség-
nek jelenti ki, 

2. felkéri a kereskedelemügyi minisztert, 
hogy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének a 
bemutatandó _szervezeti szabályzat alapján 
nem kizárólagossági joggal ily heremag-
aukcziók rendezését engedélyezze s ingyen-
raktár kedvezményében részesítse. 

Perczel Ferencz elfogadja a határozati 
javaslatot s a fölterjesztésben rá kíván mu-
tatni arra, hogy az aukcziók megtartását az 
amerikai heremagvak beözönlésénék megaka-
dályozása is indokolja. 

Löherer Andor felszólalása után a szak-
osztály a határozati javaslatot elfogadja. 

A Magyar Kiviteli és Csomagszállitási 
r. társaság kérelme. 

Előadó: A Magyar Kiviteli és Csomag-
szállitási r.-társaság beadványt intézett a 
kereskedelmi miniszterhez, melyben a ,colis 
agricol* intézményének behozatala esetén haj-
landónak nyilatkozik az üzlet lebonyolítását 
magára vállalni. A nevezett r. társaság kéri 
egyesületünket, hogy ha ez ügyben megállapo-
dásra jut a kereskedelemügyi minisztériummal, 
az egyesület a vidéki gazdasági egyesületekkel 
ismertesse meg és karolja fel ezen intézményt. 

Előadó előterjesztésére kimondja a köz-
gazdasági szakosztály, hogy: 

A Magyar Kiviteli és Csomagszállitási 
részvénytársaságnak a „eolis agricol" intéz 
mény életbeléptetése s illetve a szállítási 
üzemnek átvállalása tárgyában a kereskede-

lemügyi miniszterhez intézett kérvényében le-
fektetett alapelveket általánosságban helyesli 
s azoknak a megfelelő gyakorlati életbelépte-
tése érdekében az egyesület készséggel műkö-
dik közre. 

Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége. 

Nem lehet tagadni, hogy az az 
élénk sürgölödés, amely mezőgazdasági 
ügyeink terén az utóbbi években örven-
detesen tapasztalható és amelynek itt-
ott már jelentékeny eredményeit is élvez-
hetjük, legközvetlenebb kiindulási pontját 
a III. orsz. gazdakongresszusban nyerte 
meg. A terményárak mértéknélküli csökke-
nése, az értékesités kedvezőtlen viszonyai, 
törvényhozás és kormány nemtörődöm-
sége a mezőgazdasági szükségletekkel, a 
gazdatársadalom apathikus magatartása 
mezőgazdaságunkat valóban a végromlás 
szélére sodorták. A pusztuló bástyák 
ormán egyedül az OMGE. állott őrt hal-
latva figyelmeztető szavát igen sokszor 
egészen hiába! . . . És ekkor egy 
egészen jelentéktelennek látszó esemény 
történt, mely a szunnyadó társadalmat 
felrázta és tevékeny működésre serken-
tette. Épen ma hat éve egy titokban 
elökészitétt fronde kibuktatta az OMGE. 
elnöki székéből azokat az érdemes férfia-
kat, kik egyletünk őrtálló állomásán 
vezérférfilak valának és akik a mező-
gazdaság érdekeit a társadalmi ellénör-
zéssel igyekeztek megvédelmezni. A ma-
gyar mezőgazdaság annyi éven át érde-
meket szerzett vezéreinek félretolása 
egyszerre felrázta lethargikus szendergé-
séből a gazdatársadalmat és tudatára 
ébresztette kötelességeinek és annak a 
veszélynek, melynek kötelességei elmu-
lasztásából okvetlenül bekövetkeznie kel-
lett. És megindult a szervezkedés. Az 
OMGE. tagjainak száma rohamosan gya-
rapodott és 1894. év tavaszán megtar-
tatott a 1IÍ. orsz. gazdakongresszus, 
melynek impozáns lefolyása, beható tár-
gyalásai, körültekintő határozatai év-
tizedekre megszabták programmját a 
magyar mezőgazdasági törekvéseknek. 

Ennek a gazdakongresszusnak ki-
folyása a gazdatársadalom méltóbb és 
erőteljesebb szervezkedése a gazdasági 
egyesületekben, amelyek az ezredéves 
ünnep alkalmából autonom társadalmi 
érdekképviseleti szevezetnek megalkot-
ták a Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségét Ezt a szövetség élet-
képességének mesterpróbáját már ki-
állottá a mult évi szegedi országos ki-
állitás rendezésével, amidőn szerény anyagi 
eszközökkel egy nagyszabású, tanulságos 
és fényes kiállítást rendezett az egész or-
szág mezőgazdáinak okulására és a gazda-
közönség együvé tartozandósági érze-
tének megpecsételéséré. A szegedi kiállí-
tással a Szövetség nemcsak azt mutatta 
meg, hogy vezetősége a nagyszabású 
konczepcziókra képes, hanem azt is, 
hogy a Szövetség tagjai komolyan föl-
fogták hivatásukat és a Szövetség mű-

ködését a maguk munkájával teszik hat-

hatóssá és ezáltal igazi hatalmat adnak 

a Szövetség eszméjének. 

A szegedi, kiállitás képezte a Szö-
vetség ünnepélyes keresztségét, melyet 
az egy czélra törekvő szorgalmas munká-
nak kellett követnie, hogy a Szövetség 
minden • egyes tagja a maga hivatása 
körének igazi és becsült vezetőjévé vál-
jék. Erről a munkáról van hivatva sza-
mot adni az a vaskos kötet, mely mint 
a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének első Évkönyve a nagygyű-
lést megelőzőleg éppen most jelent meg. 
A Szövetség nagyérdemű elnökének, gróf 
Dessewffy Aurélnak a kötetet megelőző 
előszava ugyan szerényen hangsúlyozza, 
hogy a Szövetség tagjainak működésé-
ről szóló ezen jelentés szerény keretek-
ben mozog és hogy ferde Ítéletet al-
kotna magának az, aki ezen az alapon 
a gazdasági egyesületek működésének 
jelentőségét kicsinylené, azonban azt 
hiszszük, ez a kijelentés pusztán az erö 
és öntudat szerénysége, mert végig-
lapozva a kötetet, mely az OMGE.-en 
és az általa alapított és az ő erkölcsi 
támogatását élvező hat más országos 
egyesületen és szövetkezeten kivül 35 
vármegyei gazdasági egyesületnek évi 
működéséről szóló jelentését tartalmazza, 
látjuk bár dióhéjba foglalva, hogy a gazda-
sági egyesületek oly serény tevékenysé-
get fejtenek ki, mely a gazdasági egye-
sületeknek a mostaninál jobb helyzeté-
bea, a gazdatársadalomnak a jelenlegi-
nél még sokkal lelkesebb és szorgalma-
sabb közreműködése mellett is elisme-
résre méltó volna. 

Nem szólva azokról az országos 
érdekű kérdésekről, amelyeket vagy a 
Szövetség vezetőségének kezdeményezé-
sére, vagy az egyes szövetségi tagok 
indítványa folytán tárgyalt a Szövetség, 
a gazdasági egyesületek mindegyike fog-
lalkozott, többen igen jelentékeny ered-
ménynyel mindazokkal a kérdésekkel, 
módozatokkal és intézkedésekkel, ame-
lyekkel saját hatáskörük gazdasági viszo-
nyait javítani, a gazdálkodás eredményét 
biztosítani, a gazdálkodás jövedelmét 
növelni és ezáltal a gazdák boldogulását 
előmozdítani vélték. A szakértelem eme-
lésére gazdasági egyesületeink ország-
szerte népies tanfolyamokat és előadá-
sokat rendeztek. Az állattenyésztés eme-
lése érdekében a jó apaállatok beszerzését 
közvetítették, kiállítások rendezésével és 
dijak kiosztásával különösen a kisebb 
gazdákat a jobb állatok tenyésztésére 
serkentették. A növénytermesztést jó vető-
magvak beszerzésével, műtrágyák elterjesz-
tésével segítették, a szőlő- és gyümölcster-
mesztést mintatelepek fen tartásával, nemes 
faj vesszők és gyümölcsfaoltványok kiosz-
tásával tökéletesítették. A háziiparokat 
tanfolyamok tartásával fejlesztették és 
elterjesztették. A gazdaközönséget az 
uzsora körmei közöl hitel- és fogyasztási 
szövetkezetek alakításával kimenteni igye-
keztek; sok helyütt értékesítési szöve'ke-
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zetek alakításával a termények jobb 
értékesítését előmozdították. A vármegyei 
mezőgazdasági közigazgatás teendőit siker-
rel elvállalták; a szakirodalmat újságok 
és szakkönyvek elterjesztésével fejlesz-
tették. 

Általános vonásokban ezek képezik 
a vázát az Évkönyv dus tartalmának, 
amely a gazdasági egyesületek nehéz, 
de szorgalmas és eredményes működésé-
ről beszámol és amelynek nemcsak 
buzditóul kell szolgálnia a jövőbeli mű-
ködésre nézve, hanem irányitőnak is, 
amennyiben egyik egyesület példát ád a 
másiknak, hogy saját működésűk terü-
letén az eddigiek mellé miféle tevékeny-
séget, mi módon és mily mértékben 
karolhat fel. 

De ha a gazdasági egyesületek mű-
ködéséről szóló jelentéseket végig olvas-
suk, vörös fonálként látjuk azokon 
keresztül vonulni azt a panaszt, hogy 
a gazdatársadalom egészben véve sok-
helyült még mindig nem elég kiterjedt 
mértékben karolja föl az egyesületeket, 
aminek következtében némely egyesüle-
tek az anyagi eszközök híjával szűköl-
ködnek ugy, hogy legjobb akaratuk 
mellett sem képesek feladatuknak abban 
a mértékben megfelelni, amint arra 
szükséges volna. Azt hiszszük soha 
jobb alkalmunk nem lehet, mint most 
arra, hogy az ország gazdaközönségét 
felhívjuk, hogy győződjék meg ön-
maga ezekből a jelentésekből a gazda-
sági egyesületek áldásos tevékenységé-
ről és ne kímélje azt a csekély 
anyagi áldozatot, amivel az egyesületi 
tagság jár és még kevésbé kímélje azt 
a csekély fáradságot, amely az egye-
sületi tagokra háramlik, ha egyesületük 
működésében tevékeny részt akarnak 
venni. Mert mindaddig, amig az egye-
sületek csak néhány ügybuzgó tag mű-
ködésére vannak szorítva, a legmesszebb-
menő állami és törvényhatósági támogatás 
daczára sem lesznek képesek feladatai-
kat egészen betölteni. 

És nem mulaszthatunk el még egy 
körülményt kiemelni. Az összes egyesü-
letek kivétel nélkül hálával emlékeznek 
meg Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszter bőkezűségéről, aki az egyesü-
leteknek közhasznú tevékenységük foly-
tatására esetről-esetre megszabott czélokra 
állami segélyt nyújtott. Sok helyütt az 
egyesületek működése egyenesen ettől az 
állami segélytől van függővé téve. Elis-
meréssel emeljük ezt ki, mint az idők 
jórafordulásának jelét, azzal szemben, 
amidőn a kormányzat az egyesületek 
működését nem hogy támogatta volna, 
sőt ellenkezőleg elnyomni igyekezett. A 
földmivelésügyi miniszter bőkezűségével 
szemben pedig odaállítjuk a törvényható-
ságok legtöbbjét, amelyek az igazgatásuk 
alatt levő vármegyék legfontosabb kere-
seti ágának, a mezőgazdaságnak a vár-
megyei mindenféle pótadók dus asztalá-
ról még csak morzsákat sem juttatnak, 
holott a gazdasági egyesületek erre mél-
tán elsősorban nemcsak igényt tarthat-

nak, hanem már bokros érdemeket is 
szereztek. 

A Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének első Évkönyve nemcsak 
örvendetes képét nyújtja a gazdasági 
egyesületek működésének, hanem egy-
úttal bizonyságát szolgáltatja annak is, 
hogy a mezőgazdasági érdekképviselet-
nek azt a társadalmi feladatát, amelyet 
a Szövetség megalakításával a III. orsz. 
gazdakongresszus reáruházott, becsület-
tel és eredménynyel elvégezni képes. A 
Szövetségnek helytállása ezen a téren 
teljesen bebizonyosodott és minél inkább 
erősödik ez a társadalmi érdekképvi-
selet, annál nyomatékosabban lép-
het föl, hogy a mezőgazdasági érdek-
képviseletnek hivatalos szervezete is 
törvényhozás utján rendeztessék és a 
társadalmi szervezetekkel összeköttetésbe 
hozassék, hogy a III. orsz. gazdakon-
gresszusnak ez a határozata is az egész 
magyar mezőgazdaságnak előnyére meg-
valósíttassák. Vajha mezőgazdaságunk 
életének ezen fontos eseményéről minél 
hamarább beszámolhatnánk. 

Sz. Z. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kováesy Béla. 

Létesítsünk közös borjulegelőket. 

Múltkori közleményemben reá mutattam 
azon előnyökre, melyek szarvasmarhatenyész-
tésünkre háramolnának azálial, ha közös borju-
legelők létesíttetnének akár a gazdasági egye-
sületek, akár az állattenyésztési szövetkezetek, 
akár pedig egyes községek által. Az általam 
felvetett ezen eszmét oly nagy horderejűnek 
látom, hogy nem tartom feleslegesnek e tárgy -
gyal ismételten is foglalkozni s megismertetni 
egy külföldi állattenyésztő egyesületet, mely 
közös legelő tartásával már is igen szép ered-
ményeket ért el. 

Mielőtt azonban ezt tenném, reá kell 
mutatnom arra a körülményre, hogy hazánk-
nak különösen hegyes vidékein talán száz-
ezer holdnyi terület volna erre a ezélra al-
kalmas, amely most teljesen parlagon hever 
és semminemű jövedelmet nem hoz. A na-
pokban jártam Gömörmegyében, ahol csak egy 
darab hegységet barangolván be, az ottani 
erdőségekben számos, több szász hold nagy-
ságú területekre bukkantam, amelyek beerdő-
sitve nem voltak ugyan, de legeltetésre sem 
használhatók, mert az erdei üzemterek a le-
geltetést nem engedik meg. Fájó szívvel lát-
tája, hogy e területek nem használhatók arra 
a ezélra, melyre a természet rendelte, t. i. 
állattartásra, hanem jövedelem nélkül hever-
nek ott, mert az a néhány tövis és cserje, 
amely rajtuk található, jövedelmet ugyan soha 
sem fog hajtani. Ezek a területek csak egy 
kis gondozással és ápolással kitűnő legelővé 
válhatnának, melyeken nem csak az ottani 
vidék növendékáilat-állománya nyaralhatna ki, 
de távol vidékről is volnának oda felhajthatók 
növendékálllatok. S ilyen beerdősitett tisztások 
az ország minden hegyvidékén nagymennyiség-
ben találhatók, amelyekre vonatkozólag el-
fogadhatónak találom ugyan az erdészet szem-
pontjából, hogy rendszertelenül, kellő fel-
vigyázás nélkül nem legeltethetők, de kétségbe 
vonom, hogy ezek legeltetése az esetben is 
káros lenne, ha a legeltetés rendszeresen, 
kellő felügyelet mellett történne. Az ország 
nagyon fontos állattenyésztési érdekei azt kí-

vánják, hogy ezen be nem erdősitendő legelő-
területek az illetékes erdészeti hatóságok ál-
tal jelöltessenek ki s bocsáttassanak a legkö-
zelebbi gazdasági egyesület rendelkezésére 
kibérlés s czélszerü kihasználás szempont-
jából. 

Az állattenyésztés — nevezetesen pedig 
a szarvasmarhatenyésztés szempontjából anyi-
val is ajánlatosabb volna ennek sürgős keresz-
tülvitele, n.ert tudvalevőleg éppen a hegyi 
legelők azok, a melyeken a növendék szarvas-
marha nemcsak legjobban fejlődik, de azáltal, 
hogy tüdejét tágitja és erősbiti, azáltal, hogy 
folyton a legtisztább, legjobb levegőt szivja be, 
egyszersmint a legellentállóbbá válik betegségek-
kel — a gümökórral szemben is. E tekintetben 
pedig eljutottunk a legutolsó pontig, mert mivé 
lesz a jövő szarvasmarha-nemzedék, ha a mai-
nak is idestova fele gümőkóro3. 

Ezeknek előre bocsátása után ösmer-
tettem a stájerországi pinzgauit tenyésztő 
egyesületnek hegyi legeltetési rendszerét. 

Stájerországban a pinzgaui szarvasmarha 
már régebben meglehetősen el volt terjedve, 
miután azonban javítása érdekében semmi 
sem tétetett, az sok tekintetben kifogásolható 
volt. Csak 1894-ben létesült azután Grácz szék-
helylyel egy egyesület, mely czélul tüzje e 
szarvasmarha javítását, amely egyesület már 
eddig is nagyon szép eredményeket ért el. Az 
első nehézségeken átesve egy alpesi legelő ki-
bérlését tűzték ki czélul s egy 80 hektár nagy-
ságú legelő Steinz mellett Mandel Almon, 20 
év tartamra ki is béreltetett. A legelő egyelőbb 
természetesen nem volt valami jó, de kettőzött 
erővel fogott az egyesület annak megjavításá-
hoz. A cserjéseket kiirtotta, a mocsaras terü-
leteket árkolásokkal megjavította, haladéktala-
nul kísérleti teret létesített, melyen a külön-
böző műtrágyák hatását kipróbálta, majd az 
alkalmasnak bizonyultakat nagyban használta, 
ezenkívül pedig komposzt- és trágyatelepeket 
létesített s az ott összegyűlő trágyaanyagot 
szintén a legelők megjavítására használta. Az 
általa előzőleg kipróbált fümagkeverékekkel 
nagyobb területeket újra vetett, a megmaradó 
1= gelőterületet éles boronával ismételten is fel-
hasogatta, szóval olyan ápolásban részesítette 
legelőjét, amilyen ápolásban részesíteni nálunk 
a legelőket egyáltalán nem szokás. S mig az 
első évben a 80 hektárnyi legelő, csak 70 drb 
állatot volt képes eltartani, addig a folyó évben 
150 drb legelt azon. Hogy az állatok fej-
lődését ellenőrizhesse mázsálót állított fel 
s olcsó istállókat épített s azok mellett mélyesz-
tett trágyagödröt létesített, ahol a trágyáié 
át és átitatja az amúgy is igen kevés 
szalmát tartalmazó trágyát, amely a következő 
tavaszig beéredvén, apró részletekre szaggatva 
szóratik széjjel a legelőn. 

Az első évben az egyesület igen nagy 
nehézségekkel küzdött különösen azért, mert a 
felhajtott állatok között a vérvizelés nagyon 
gyakran lépett fel, lényegesen akadályozván 
azok fejlődesét. E körülménynek oka abban 
találtatott fel, hogy a legkülönbözőbb mérgező 
növények igen nagy mennyiségben voltak a 
legelőn jelen. A kuliura azonban csakhamar 
megsemmisítette e növényeket ugy, hogy e 
baj négy év óta egyáltalán nem jelentkezett. 

A legeltetés jun. 1. és 10. között veszi 
kezdetét, amidőn a felhajtott s a tulajdonos 
jelével ellátott állatok a több tagból álló 
legelőkön kor és nem szerint szétosztatnak, 
előzőleg azonban lemázsáltatnak s leméretik 
marmagasságuk s övméretük. A legeltetés tart 
100—110 napig, amely idő alatt a fulyszapö-
rulat a mult évben (100 nap alatt) átlag 47-8 
kg. volt. A legnagyobb sulyszaporulat 68, a 
legkisebb 34 kg. volt. 

Egyrészt ezen kitűnő legelő, de másrészt 
a czélszerü megválasztott apaállatok, ha 
szigorúan keresztül vitt törzskönyvezésnek 
eredményéül tudható be, hogy ez egyesület 
pinzgaui állománya rövid hat év alatt annyira 
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. tökéletesedett, hogy bátran oda sorolható a 
legkitűnőbb eredeti pínzgaui egyedek mellé. 

Vajha a mi gazdaközönségünk is példát 
venne ezen állattenyésztési egyesülettől s 
hasonló egyesületekké tömörülve közös borju-
legelők létesilése által is törekedne szarvas-
marhaállományát javítani s egészségesebbé 
tenni. Kovácsy Béla. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

A narancsbehozatal befolyása a 
gyümölcspiaczokra. 

A narancs vámmentes behozatalának a 
gyümölcspiaczokra való káros befolyásáról 
Jablanczy a bécsi „Landwirthschaftliche Zeitung* 
czimü szaklapban egy olyan tanulságos czik-
ket közöl, melyet annál inkább érdemesnek 
tartunk olvasóinkkal bővebben is ismertetni, 
mert a czikkiró a narancsbehozatal veszedelmé-
ről beszél. Tudjuk, hogy a vámmentes olasz 
gyümölcs, a mi téli gyümölcseinknek nehéz 
versenyt támaszt s piaczunkat mindjobban 
uralmába keríti. Mi tehát azt hangoztattuk 
már számtalanszor, hogy a vámszerződés le-
jártáig legalább a vasúti szállításnál a déli 
gyümölcsnek adolt tarifális kedvezményeket 
terjesszék ki a hazai gyümölcsre is. Ezt sem 
sikerült kivinnünk s a déli gyümölcsbehozatal 
most már a közös vámterület egész gyümölcs 
piaczára lidérczként nehezedett rá. Halljuk 
csak az osztrákok panaszát, amely panasz 
pontról-pontra ránk illik. 

Ausztria átlagos évi gyümölcstermése 
— a hivatalosan megállapított adatok sze-
rint — az 1888 — 1898 évtizedben kerek-
számban 3.600,000 q,-ra rúgott, — amely 
hivatalosan kimutatott mennyiség azonban — 
az ezirányban eszközölt statisztikai összeírás 
hiányos voltánál fogva — nyilván tetemesen 
csekélyebb a valóságos terméséné!. 

Eltekintve azonban ez utóbbi körülmény-
től s helyesnek vévén fel ez imént emiitett 
számadatot: ha a mostoha piaczi árviszonyok-
hoz képest a gyümö'cs q.-ját csupán 10 
koronájával számítjuk is, ugy az átlagos évi 
termés még ekkor is 36 millió korona jövede-
lemnek felel meg. 

A mezőgazdaság e mellékes jövedelmi 
forrásának ilyen figyelemre méltó eredményé-
vel szemben mindenesetre kívánatos, hogy 
a termés kelendőségének előmozdítása mellett 
egyúttal mindama akadályt is leküzdjük, 
melyek annak rendszeres értékesítését hátrál-
tatják. 

A gyümölcstermés kelendőségét lényege-
sen befolyásoló tényezők közül arról emléke-
zünk meg a jelen alkalommal, amely az 
Olaszországgal kötött vámszerződésből kifolyó-
lag az ugyanezen országbeli narancsnak vám-
mentes behozatalát biztosítja. E vámmentes-
ség tulajdonképpen , szülőoka annak a verseny-
nek is, melyet hazai gyümölcsünknek kell a 
saját hazájabeli piaczokon ezzel az ideszár-
mazott külföldi termékkel szemben kiállan'a. 
Mig a narancs ára ugyanis az emiitett ked-
vezmény életbeléptetése előtt egyenkint is 
körülbelül 20 fillért tévén, e gyümölcs jófor-
mán csak a tehetősebb osztálynak képezhette 
fogyasztási czikkét s ennélfogva kelendősége 
is bizonyos szűkebb határok közé volt szorítva, 

— addig a behozatal vámmentesítése révén 
egy csapással megváltozott a helyzet, amennyi-
ben ez a déligyümölcs ezidőtől fogva az 
összes piaczokat — főként pedig a bécsieket 
— nemcsak, hogy elárasztja hanem valóság-
gal hatalmába keríti. 

A narancs vámmentes behozatalát meg-
előzőleg, 1891-ben kerekszámban 193,000 q 
narancsot szállítottak Olaszországból Ausztriába, 
•b mi körülbelül 2 millió koronának felel meg; 

a vámmentes szállítás életbeléptetését követő 
esztendőben, tehát 1892 ben pedig egyszerre 
347.000 q ra szökött fel a behozatal, a mi 
viszont 6.120,00 kor. értéket képvisel; 1894-ben 
már háromszorosát is eléri e behozatal a 
csupán három esztendő előtt való mennyiség-
nek, amennyiben ez évben 459 000 q t, utóbb 
1897-ben 686,000 q-t és 1898-ban 556,000 q t 
tesz ki e mennyiség, mely kerekszámban 
7 millió koronának felel meg; ugy, hogy az 
1899 iki év első felében behozott 553,000 
q nak megfelelőleg arra az eredményre jutunk, 
hogy ime : ma már körülbelül ötszörösét, sőt 
hatszorosát teszi ki az olaszországi narancs-
behozatal az 1891-ik évi mennyiségnek. 

Ha már most az előrebocsátottak alap-
ján a belföldi gyümölcstermés egész évi 
átlagos ériékét a csupán szezonsze.üleg 
beszállított narancséval vetjük egybe, ugy 
végeredményben kiadódik, hogy ez az utóbbi 
termék Ausztria egész évi átlagos gyü-
mölcsfog^asztásának legalább is egyhatod-
részét teszi ki. Megjegyzendő még, hogy e 
hozzávetőleges számításba csupán az olasz-
országi narancsra voltunk tekintettel; jóllehet, 
hog/ az olaszországi narancson kivül piaczainkra 
kerül még a török- és spanyolországi, amely-
nek mennyisége az olaszéhoz képest eléggé 
csekély ugyan; mindazonáltal 1894-ben a 
török narancs behozatala is elérte a 12,600 q t ; 
a spanyolé pedig, 1897-ben, a 3,330 q t. 
Tudvalévő dolog, hogy a gyümölcskereskede-
lemben sz alma foglalja el összes gyümölcs-
nemeink közt az első helyet, amennyiben 
annak eltarthatósága s fájának egyenletes 
termőképessége, de meg az általános keresett-
ség is külön-külön rendkívüli előnyöket bizto-
sit számára; e mellett szól egyébiránt már az 
a körülmény is, hogy valamennyi gyümölcs-
nem közt ez a gyümölcs éri el az átlagos 
évi termés legtetemesebb mennyiségét. Az 
alma a gyümölcspiaczoknak egyúttal-legtartó-
sabb téli czikke is, melynek a többi nyári- és 
őszi gyümölcsnemek fölött az az előnye is 
megvan, hogy annak ára a tél folyamán az 
eredeti értéknek több mint 100%>-ával 
megnövekedik. És ime, épen akkor, mi-
dőn a gyümölcspiacz viszonyai termelőink 
javára a legszerencsésebben kezdenek átala-
kulni s az árak emelkedésével a szükséglet 
is növekedőben van: egyszerre itt terem a 
narancsinvázió, mely versenyre kél saját 
gyümölcsünkkel és ezt csakhamar le is győzi! 
Mert mig a közönségesebb piaczi alma kilo-
grammja(melyre legfeljebb 8—lOdarabot számit-
hatunk) 48—60 fillérbe kerül, addig a közepes 
nagyságú narancsból 10 darabot rendesen 40 
filléren is vásárolhatunk. Ilyen körülmények 
közt természetes, hogy a fogyasztóközönség is 
inkább ehhez az idegen gyümölcshöz pártol, 
ami annyival is indokoltabb, mert ennek a 
gyümölcsnek tetszetős külseje mellett nem 
kevesebb vonzó erővel bir annak Ízléses 
csomagolásmódja, valamint az a tisztességes 
kereskedői szellem is, mely a narancselárusi-
tók részéről mindenkoron tapasztalható. 

Mindeme körülményen kivül egy másik 
nem kevésbé fontos tényező járul hozzá a 
narancsnak olcsóvá tételéhez, amelyik abban 
a különös tarifarendszerben nyilatkozik meg, 
amely ugyan csupán a trieszti gyümölcs-
kereskedők érdekeit volna hivatva előmozdí-
tani, alapjában véve azonban a narancs-
nak aránytalánul olcsó behozatalát teszi le-
hetővé, amennyiben annak Triesztből Bécsbe 
való hozatalára oly mérsékelt díjtételeket biz-
tosit, mint amilyeneket a belföldi gyümölcs-
kereskedő e távolságnál még jóval rövidebb 
utvonalakon sem élvezhet. így p. o. egy 
kocsirakomány gyümölcsnek Görztől Bécsig 
való szállitasa q kint és km.-kint 0 58 fillérbe 
kerül; holott ugyancsak egy kocsirakomány 
narancsnak Triesztből Bécsbe való szállítási 
dija q kint és km.-kint csupán 0 48 fillér; 
viszont a darabszámonkinti teherszállitmányu 
gyümölcsnek Görztől Bécsig való szállítása 

q-kint 0'88 fillérbe kerül, a narancsé pedig 
Triesztből Bécsig csupán 0"66 fillérbe. Mind-
ebből tehát az kövdtkezik, hogy a görczi 
gyümölcskereskedőre minden kocsirakomány 
gyümölcmek Béc=ig valő szállításakor 62—78 
km. nek megfelelő díjtöbbletet rónak reá, mely 
tehát tulajdonképen az olasz narancsbehoza-
tal javára szolgál. Ez aztán — mondhatjuk 
— igazán nagyszerű előmozdítása a belföldi 
gj ümölcstermosztésnek. 

Ami végül a czitromnak vámmentes be-
hozatalát illeti: ez az intézmény mindenesetre 
továbbra is fentartandó, a mennyiben ez a 
czikk nemcsak hogy nem érezteti e káros 
befolyást a hazai gyümölcspiaczokra, de ellen-
kezőleg: már közegészségi szempontból is 
kívánatos volna, ha annak fogyasztása a jövő-
ben még inkább megnövekednék. Semmiesetre 
sem áll ez azonban a narancsra nézve, mely-
nek bárhonnan is való vámmentes behozatalát 
a majdan újonnan tárgyalás alá veendő vám-
szerződés revíziója alkalmával a belföldi gyü-
mölcsnek méltányos áron való értékesithetése 
érdekében végleg el kellene törülni és mérsé-
kelt díjtételek megállapítása révén termelőink 
e minden bizonynyal jogosult kívánságának is 
valahára eleget kellene tenni. B. M. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: ifj, Sporzon Pál. 

A gó'zkapálógépek Magyar-
országon. 

A m. kir. kincstár kisbéri birtokán meg-
próbálták az angol Darby által készített kapáló -
gép használatát. E gépezetnek szerkezete igen 
egyszerű: egy uti lokomotivhoz hozzá van 
csatolva egy háromszögletű nagy ráma, melyen 
az ásó (kapa) tányérpárok éz a golyós kerekek 
foglalnak helyet, ennyiből áll az egész gépe-
zet. Az ásó-tányérok 25 cm. mélységre hatol-
hatnak a talajban s közben forognak, igy 2-ős 
munkát végeznek, mert egyrészt porlasztják a 
talajt, másrészt a gyomok gyökereit összevág-
ják; az ezzel megmunkált talaj ugy néz ki, 
miot egy porrátört szénrakás. 

A bábolnai kincstári birtokon, — hol a 
gőzekével már régebben dolgoznak, — a 
Mechwart szisztémájú géppel tettek próbát s 
igen jól bevált. Ezen birtoknak megtekintése 
különben is igen tanulságos minden gazdára 
s különösen azokra, kik a gőzkapáló-, szántó-
és az aratógépek munkája iránt érdeklődnek. 

A Cooper-féle gőzásógép. 
Mivel tudomásunk szerint Ausztria-Magyar-

országban Cooper-féle gőzásógéppel nem 
dolgoznak, igy nem is igen ismerik, szolgáljon 
e pár sor rövid ismertetésül. A gép itt is két 
részből, a lokomolivból és az ásókészülékből 
áll, mely csak tökéletesített alakja a Cooper 
és P. Everett által már régebben kitalált 
(összeállított) ásókészüléknek. A különbség 
a tökéletesített és a régi gépezet között az, 
hogy mig ennek egyszerű csapágyai és ferde 
emeltyűi voltak, az ujabb gépezet dupla csap-
ágyakkal s merőleges emeltyűkkel van ellátva, 
melyek munka közben nem okoznak hátrafelé 
irányuló lökést s igy lehetővé teszik a sima 
munkát. Az ásókészülék lényegében 2 tengely-
karból áll, melyek csapágyban mozognak s 
vezető léczekkel vannak összeköttetésbe, melyek 
végén mélyedések vannak az ásó-villatartók 
számára. A gereblyealaku villatartók öntött 
aczélból vannak s felcserélhetök és igy a 
végzendő munkához s a talaj minőségéhez 
képest változtatjuk azoknak számát, alakját. 

A villák elrendezése tandem-szerü, az 
1-ső villák fölszakitják a földet, a következő 
villák pedig szétszakítják a felszakított föld-
darabokat. Ha a talaj gyommal volna benőve, 
akkor ezen ásógép mint borona is működik, 
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mert az ásófogak melyek perczenfont 180—200-
szor vágnak a talajba, mint egy erős fésii, 
tisztára boronálják a talajt. Egy közönséges 
kézi emeltyűvel az egész ásókészülék kiemel-
hető a talajból; az ásás mélysége, mely 10—20 
cm. közt ingadozhatik, szintén egy emeltyű 
által szabályozható. Hogy mily munkálati 
rendszer a legjobb, az a talaj minemüsége, 
alakja s területétől s más viszonyoktól függ; 
sokszor ugy járunk el mint a szántásnál, erre 
az alkalomra van egy megforduláshoz alkal-
mas készülék a gépen ; sokszor előnyösebb, ha 
körben haladva ásunk, ha a hely meredek, 
vagy lejtős, akkor gép emelőt (hévért) alkalma-
zunk, mely a gépet rendes helyzetbe horza s 
a munkát lehetségessé teszi. 

A gép kerekei igen szélesek, hogy a suly 
nagy felületen oszoljék meg s igy nedves 
talajon is lehessen munkálkodni. 

A tüzelésre szükséges szénmennyiség a 
talaj és munka milyenségétől függ. Hektáronkint 
átlag 250 kg. szén szükséges. Különben a 
szén és vízszállítást egy gyermek elvégezheti 
egy 1 fogatú szekeren. Egy 10 HP. gépnek 
750, egy 14 HP-nek pedig 850 font sterling 
az ára. Egy a gépész részére szolgáló háló-
kocsi 50 font sterling. 

Az angolországi „Royal Agricultural 
Society" a 2 legjobh gőzásógépnek 1899 ben 
dijat ktüzött ki, a próbamunkát f. é. junius 
14-én tartották meg York mellett s az 1-ső 
dijat ez a Cooper-féle gép nyerte el. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
481. kérdés. Lehet-e nálunk eredeti 

vadpulykákat beszerezni, avagy hol kaphatnék 
ilyeneket ? Továbbá arra is választ kérek, 
történtek e a hazai és vadpulykák együttes 
tenyésztésével kísérletek s ha igen, hol ? és 
minő eredménynyel. Se, J. 

482. kérdés. Péczeli gazdaságomban a 
mult év nyarán emelt 18 m. hosszú istálló-
épületem belső padozatát beszándékozom 
betoniroztatni. Használhatom-e a 20 cm. vas-
tagságban készítendő betonréteg előállítására 
a következő keveréket: 1 rész román czement, 
3 rész homok, 5 rész gőzmalomból kikerült 
salak (Lösch). Ugyanis sem zúzott kő, sem 
kavics, sem téglatörmelék ezen a vidéken egy-
könnyen be nem szerezhető, mig a szénsalak-
hoz olcsón és könnyen hozzájuthatok. A beton-
réteg fölé természetesen 1 cm.-nyi portland 
czementből öntött, rovátkolt réteg jönne ? 

Dr. D. A. 
483. kérdés. Szándékom az egész, körül-

belül 7 hónapos hizlalási perióduson át az 
ökröket répával hizlalni, miért is az áprilison tul 
szükséges répamennyiséget összevagdalva, répa-
szelet módjára akarom elvermelni. Kérdem, 
hogy a répa nem romlik-e az elvermelés által, 
ép oly jó hatással van-e a hizó marhára mint 
a szelet, szereti-e a marha és rászokik-e 
könnyen; végre nem tanácsos-e a répát eset-
leg szecskával keverten elvermelni, avagy esetleg 
mészszel konzerválni? H. L. 

484. kérdés. A tengeri szeszgyári mos-
lékkal etetett tehén teje vagy az abból készült 
vaj magába veszi-e a moslék sajátos szagát? 
Mennyi moslékot kell egy tehénre számítani 
és mennyi szálas és erőtakarmányt kell a mos-
lékon felül feletetni, hogy jól tejeljenek és 
elapasztás után lehető hamar meghízzanak? 
Milyen zsírtartalmú lesz mosléketetésnél a tej 
összehasonlítva száraztakarmányozással nyert 
tejjel? A. Oy. 

485. kérdés. Jelen soraimmal egyidejűleg 
beküldtem hibás rozsvetésemből egy kisebb 
mustrát, melynek betegségét, a betegség kelet-
kezésének okát, valamint annak ellenszerét 
velem közölni szíveskedjenek. A szükséges 
tudnivalók végett közlöm a következőket: A 

rozsot szeptember 6-án és 7-én vetettem. Elö-
veteménv biborhere volt. Ennek betakarítása 
után a főidet ^szántottam, később juhátlás és 
és akolból nyert trágyával vékonyan meg-
trágyáztam, ezt követte aztán vetőre való 
megszánlása és bevetése. A vetés annak ide-
jén rendesen kikelt — eleinte szép üde színe 
volt, később kezdett sárgulni, most már mind 
azt a mustrából is láthatni, egész rozsdaveres 
szint váltott. Megjegyzem még, a talaj homokos. 

B. A. 
486. kérdés. Hol lehet kapni házi nyulat 

tenyésztésre, melyik a legjobb faj és minő 
annak husa, lehet-e azt uri ház asztalánál 
használni. S. P. 

487. kérded. Búzámat szeptember 20-ika 
körül kezdettem vetni s a vetést október köze-
pén végeztem be. Az első vetések kitűnően 
megmunkált földbe tétettek, de mert a vetés 
idején száraz volt az időjárás, kihagytam a 
földet egészen száradni. 

Most a későbben — rosszabbul munkált 
földbe — vetett buza szépen kikelt, mig a 
korábban vetett lassan és ritkán kel s daczára 
annak, hogy most már eléggé nedves a föld, 
vannak szemek, a melyek még csak kicsirázni 
sem akarnak. Egy öregebb gazdatársam taná-
csára az idén erősebb csávát használtam, 5% os 
rézgáliczba mártogattam a vetőmagot. Erre az 
erős csávára gyanakszom. 

Itt küldök néhány szemet, kérem meg-
vizsgáltatni, vájjon kikelnek-e még ? És kérdem 
vájjon tanácsos volna-e a táblára ritkán utána 
vetni kézzel és könnyű vasboronával beboro-
nálni? A puha földben nem tennél-e ezzel 
több kárt, mint hasznot? F. B. 

Felelet. 

Sertések tüdő s bélgyuladása mennyi 
idő alatt fejlődik ki I (Felelet a 479. se. kér-
désre.) A kérdésre nem adhatunk határozott 
feleletet, mert idevonatkozólag sok mindenféle 
mellékkörülmény lehet befolyással. A meghűlés 
után megbetegedés jelei már huszonnégy óra 
mu'va jelentkezhetnek, de súlyosabb gyuladá-
sok kifejlődésére több nap szükséges. Kér-
dés azonban, vájjon a sertések megbetegedése 
nem-e volt sertésvész, mely fertőzés következ-
tében támadt? 

A szimmenthali szarvasmarha szine. (Fe-
lelet 480. sz. kérdésre.) A szimenthali szarvas-
marha színét illetőleg kérdésttevő nincsen 
tévedésben. Nevezett szarvasmarha eredetileg 
pirostarka, fehér szinü, pirossal nem tarkított 
Ljjel. Néhány évvel ezelőtt kedveltebbekké 
lettek a világosabb piros tarkák, sőt az egy-
színű nagyon világosak, azu. n. zsemlyeszinüek 
is, ezeknél is azonban a tiszta fehér fej fajta 
jellegnek tekintetett. Nevesebb szimmenthali 
tenyészeteink ma is csaknem kivétel nélkül 
zsemlyepiros színűek Ujabban azonban ismét 
a setétebb piros-tarkák kezdenek divatosak 
lenni, azon feltevésből kifolyólag, hogy a vilá-
gosabb szinüek kevésbé ellentállók. Nézetem 
szerint azonban az ellentállóságra nem annyira 
a szín van befolyással mint a növendék álla-
tok felnevelési/módja. Tény azonban, hogy 
állandóan istálíózott állatok szine többnyire 
nemzedékről-nemzedékre világosodik, a legelőn 
tartottaké pedig sötétül egy bizonyos mérvig, 
s ez az oka annak hogy ma a legtöbb tenyésztő 
szivesebben nyul a pirostarka szinü példá-
nyokhoz, mint az egyszínű világos zsemlye 
pirosakhoz. — csy. — 

Vadpulykák beszerzése és a vadpuly-
kákkal eszközölt keresztezési kísérletek. 
(Felelet a 481. kérdésre) Eredeti vadpulykákat 
tenyészt a gödöllői m. kir. baromfitenyésztő-
telep és munkásképző-iskola. A vadpulykák 
Ö Felségének fővadászmesteri hivatalától vétet-
tek, azon falkából, mely Amerikából lett ho-
zatva. A telivértenyésztés mellett fősúlyt helyez-
nek a külföldi nemes pulyka fajtáknak és a I 
hazai félvér pulykának vadpulyka hímekkel ' 

történő czéltudatos keresztezéseire sazl900-ik 
évben a következő tenyésztés eszközöltetett: 

I. Félvér vadpulykatenyésztés 1 him és 
2 tojó. 

II. 1 vadpulyka him X 4 bronzpulyka 
tojóval. 

III. 1 vadpulyka him X 4 franczia pulyka 
tojóval. 

IV. 1 vadpulyka him X 4 fehér pulyka 
tojóval. 

Ezen összehasonlító kísérletnek meglepő 
eredménye lett s ebből kitűnt, hogy valamennyi 
keresztezési ivadék — tekintet nélkül a tojók 
fajtájára, mind erősebb volt az eredeti telivér 
csibéknél, sőt fejlődés közben nagyobb élénk-
séget, edzettséget lehetett rajtok észrevenni. 
A telivérekhez (egykoruakhoz) hasonlítva na-
gyobbak lettek s tollszinezetük jellegét, az 
anya ős az apa pulykától egyformán örökölték. 
A vadpulykajelleg azonban inkább a test for-
májában, de azért a toll színezetében is fel-
lelhető. 

Az első évi eredmény után mindenkinek, 
aki ily dolgokkal szeret fogialkozní, ajánlom a 
vadpulyka kakasnak kisérletképen való hasz-
nálatát. Azt hiszem, a gödöllői csász. és kir. 
udvari fővadászmesteri hivatalnál vadpulyká-
kat lehet kapni. A baromfitenyésztő telep 
a folyó évben a telivér vadpulykákat nem 
adhatja el, mert azok továbbtenyésztésre szük-
ségesek, de a keresztezésekből hímeket elad, 
amig a készlet tart. 

Ajánljuk, hogy vérfelfrissitésre ezen puly-
kákat a pulykatenyésztők szerezzék be*) Bár-
mely keresztezési félvér vadpulyka him ára 
bérmentetlen szállítással 10 korona. 

Megrendeléseket a m. kir. baromfi-
tenyésztő-telep és munkásképző-iskola vezető-
ségéhez Gödöllőre kell intézni. bl. 

Tengerimoslék etetése fejőstehenek-
kel. (Felelet a 482. sz. kérdésre.) A szeszmos-
lék szaganyagai nem képesek a vérbe s 
innét a tejbe oly mennyiségben eljutni, hogy 
a moslékszagot meglehetne a tejen érezni, 
ellenben az istállói levegő nagyon könnyen 
áttudja a tejnek a moslékszagot adni, ha a 
tej sokáig marad az istállóban, mert a tej igen 
mohón ragadja magához a levegő szaganyagait. 
Hogy ez csakugyan igy van, arról könnyen 
meggyőződhetünk, ha pl. ugyanabban az istálló-
ban egy tehenet különkötve, nem adunk neki 
moslékot, de tejét ugy kezeljük, mint a mos-
lékkal tartott tehenek tejét; akkor ugyanis az 
elkülönített tehén tején ugy fogjuk a moslék-
szagot érezni, mint a többiekén, jeléül annak, 
hogy a tej az istállói levegőtől kapta a mos-
lékszagot. Ebből az következik, hogy azt az 
istállót, melyben moslékot etetünk, fejés előtt 
jól ki kell szellőztetni, továbbá, hogy a fejést 
lehetőleg sietessük, de anélkül, hogy elhamar-
kodnánk s végre, hogy a tejet fejés 
után azonnal kivihessük, illetőleg, hogy a 
gyűjtőedényt a szabadban vagy oly helyiség-
ben állítsuk föl, melyben tiszta s szagtalan a 
levegő. Ha a tej daczára ennek mégis némi 
moslékszagot mutatna, akkor esetleg tiszta 
helyen való szellőztetés, pl. Lawrance-féle 
hűtőn való vég'gfolyatás, vagy más edénybe 
való ismételt átöntés által szabadithatjuk meg 
tőle. Egyébiránt megjegyzendő, hogy a tej a 
tehén szilárd ürülékétől is nyerheti a moslék-
szagot, mely esetben nem lehet azt megja-
vítani ; ezért tehát arra is kell ügyelni, hogy 
a cselédek fejés előtt kellően megtisztítsák 
a tehenek tőgyét s farkbojtját, de saját 
kezeiket is. 

Középnagy (500 kg.-os) fejőstehenekkel 
legföljebb" 30 kg. tengerimoslékot czélszerü 
naponta etetni, különösen ha a tejből vajat 
készítünk, mert a tengerimosléktól nagyon 
puha lesz a vaj; a szálastakarmány mennyi-

. *) A pulykatenyésztésről bővebben és szakszerűen 
foglalkozó munka most jelent meg „Puly katen yésztés" 
czim alatt. Irta : Hreblay Emil állattenyésztési felügyelő 
a gödöllői baromfi-telep vezetője. E munka megrendel-
hető a szerzőnél Gödöllőn, ára 2 korona. 
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sége legalább 6 kg. legyen, de ha többet etet-
hetünk annál jobb; végre a konczentrált-
abraktakarmányt illetőleg utalunk a „Köztelek" 
13. és 14. számainak „A fejőstehenek takar-
mányozása" czimü közleményeire, melyeknek 

- figyelmes elolvasása után kétségtelenül képes 
lesz arra, hogy a teheneit ugy etesse, hogy 
azok individuális tejelőképességüket kellően 
érvényesítsék és hogy elapadás után hamar 
meghízzanak. Ugyané közlemények arról is 
fogják meggyőzni, hogy lehetetlent kiván 
tőlünk midőn azt óhajtja, hogy mondjuk meg, 
milyen zsírtartalma lesz mosléketetésnél a 
tejnek, összehasonlítva a száraztakarmányozás 
után nyert tejjel. CseVcó. 

Takarmányrépa besavanyitása. (Felelet a 
483. kérdésre.) A takarmányrépát csak kivéte-
lesen savanyitjuk be, pl. akkor, midőn fagyos 
vagy rothadó vagyis olyan répáról van szó, 
melyet nem lehet prizmában eltartani; ellen-
ben ha a répát prizmában is jól tudjuk el-
tartani, akkor nem czélszerü azt besavanyítani, 
mert a besavanyitás nagyobb tápanyagveszte-
ségekkel jár, mint a prizmában való eltartás. 

Ugyanis a besavanyított répánál legalább 
is 20—30% tápanyag vész el ős pedig azért, 
mert a takarmányrépa átlag 88%, vagyis 
tulsok vizet tartalmaz, mi miatt nemcsak, 
hogy erősen erjed, de fölösleges nedvének el-
szivárgása által is sokat vészit tápértékéből. 
Ha Bzonban mégis igy akarjuk a répának egy 
részét konzerválni, akkor ajánlatos azt kellően 
megtisztítva (esetleg megmosva) és szokásos 
módon fölapritva, szecska nélkül besavanyítani, 
mert a szecska csak fokozná a tápanyag-
vesztességeket, miután sok levegő van benne. 
Ugyancsak a levegő ártalmas voltára való 
tekintettel czélszerü a rétegenkint berakandó 
répánál tiprás ős sulykozás közben az aprítást 
is S késekkel folytatni, hogy a takar-
mány jobban ülepedjen ős kevesebb levegőt 
zárjon migába. 

A besavanyított répa egész nyáron képes 
ugyan elállni, de minél tovább halasztjuk ete-
tését, annál kevesebb marad belőle, mert a 
besavanyított répában nemcsak eleintén, de 
később is fogynak a tápanyagok. Ezáltal azon-
ban nem válika répa viszonylag tápszegényebbő, 
ami ugy értendő, hogy azon esetben, ha mi 
pl. 1000 q. répát savanyitunk be s ha az a 
következő májusig 700 q-ra apad meg, ebben 
a 700 q ban körülbelül ugyanannyi tápanyag 
foglaltatik, mint amennyi 700 q. friss répában 
volt, de 300 q. répánk persze elveszett. Ezért 
kétszeres megfontolást érdemel az, hogy nem 
lenne-e czélszerübb a hizlalás egész tar-
tamára szánt répát ugy elosztani, hogy csak 
április végéig tartson, mely időn tul már 
zöldtakarmányt is lehetne etetni, mert a 
zöldtakarmány nagyon jól helyettesitheti a 
répát. 

A marha különben szívesen eszi a be-
savanyitott répát ős azzal épp oly jól táplál-
kozik, mint a prizmában eltartott répával; 
elővigyázat! szempontból azonban mégis ta-
nácsos a lözönséges répáról fokozatosan a 
besavanyít ottra átmenni. Az egész kérdés 
azonban nem ezen, hanem főleg csak azon 
fordul meg, hogy érdemes e 20—30% répát 
csupán azért föláldozni, hogy áprilison tul is 
azt etethessük a bízókkal? Mi azt hiszszük, 
hogy nem s azért inkább azt ajánljuk, hogy 
áprilison tul ne répára, hanem zöldtakar-
mányra alapítsuk a hizlalást. 

Cselló. 
Betonpadló szénsalakból. (Félelet a 484. 

kérdésre.) Betonmunkáknál a szénsalak ma-
napság már n';gy szerepet játszik és egyes 
czement- vas-, födémszerkezeteket — bolto-
zatokat — likacsosságából eredő könnyüsé-
gével s jó kötőképességnél fogva kizárólag 
csak a salakból állithatjuk elő. 

Istállópadlózatokhoz azonban, hol őppen 
a vizátbatlanság a legfőbb kívánalom, jobban 
szeretjük a kavicsot használni, mely tömött-
ségénél fogva már vékonyabb rétegekben is 

jóval keményebb és vízhatlanabb burkolatot 
eredményez mint a tullikacsos salak. 

Ott azonban, hol a kavics beszerzése 
nehézséggel jár, a salak azonban kéznél van, 
mégis csak felhasználjuk, de ekkor a betont 
legalább is 12—14 cm. vastagra tervezzük, 
melyből az alsó 10—-12 cm. vastag réteg 
salakbó1, homokból és portland czementből, a 
felső 2 cm. pedig tisztán csak czementből és 
homokból készül. Az alsó rétegnél a keverési 
arányt 1 :8 hoz, a felsőnél — mely a betont 
vízhatlanná hivatott tenni — 1 : 2-höz kell 
választani. 

Talán felesleges is felemlítenem, hogy a 
szénsalakot az összekeverés előtt átrostálás 
utján minden hamutól, portól alaposan meg 
kell tisztitanunk. Sz. Gy. 

Rozsdás rozsvetés. (Felelet a 485. kér 
désre.)2Az Ilonká-ról beküldött rozs leveleinek 
egyes részletei el vannak száradva s e he-
lyeken szennyes foltok észlelhetők. Másrészt a 
még zöld levélrészeken élénkszinü rozsdaveres 
apróbb foltok láthatók, melyek jósürün lep-
ték be a leveleket. 

Már a levelek megtekintése arra vall, 
hogy a vetést a rozsda bántja, amit a gór-
csövi vizsgálat azután igazol. A rozsdaveres 
foltok egy rozsdagombának, Puccinia Rubigo 
verd nak spóracsomói. Ez a rozsdagomba 
szárította el a rozs leveleinek egyes részeit, 
amely levélrészleteken azután szaprofitagom-
bák telepedtek meg és alkotják rajtuk a 
szennyesszinü bevonatot. 

A Puccinia Rubigo ver a nevü rozsda-
gomba megjelenése a fiatal őszi vetéseken 
nálunk nem valami ritka dolog s enyhe idő-
járásnál megesik az is, hogy a vetés egy-
része már őszszel kivész a rozsda miatt. 

A szóbanforgó rozsdagomba, mint sok 
észlelet arra vall, képes a most a rozson lát-
ható alakjában (az u. n. nyári vagy uredo-
spórák alakjában) át is telelni. 

Amint a rozsdafoltokat górcső alatt vizs-
gálgattam, nagy meglepetéssel vettem észre, 
hogy az egysejtű nyári spórák között fejlődő 
vagy már egészen rendes alakú kétsejtü, nye-
les, teleuto vagy téli spórák is vannak. Azért 
néztem ezt meglepetéssel, mert a téli spórák 
rendesen csak a már érő gabonán szoktak 
kifejlődni, a fiatal zöld vetésen nem. 

E jelenséget, mint érdekes esetet, e fe-
lelet keretében feljegyezni érdemesnek tartom. 

Ami a védekezést illeti, a rozsda ellen 
olyant javasolni ma nem lehet, ami valami 
praktikus haszonnal járna. A vetés jövő sorsa 
egészen az időjárástól függ. Ha ez a rozsda 
fejlődésére kedvező lesz, akkor a kár foko-
zódni fog, ha pedig kedvezőtlen lesz — ha 
hideg időjárás köszönt be mielőbb — ugy a 
baj nem fejlődik tovább s tavaszszal a vetés 
még összeszedheti magát. 

Mezey Gyula. 
Házinyúl tenyésztés. (Felelet a 486. kér-

désre.) Házinyulat, még pedig angol és nor-
mandiai fajtát — hu?nyulak — kaphat Sza-
bados János fegyházintézeti irnok urnái Sop-
ronban. Minő áron, azt nem tudom, tessék 
hozzá fordulni. Többi kérdéseire megfelelek 
Balhauser Ottó állattenyésztési felügyelőnek 
az e tárgyban tett jelentésének szavaival, meg-
jegyezvén, hogy a válaszomban a tenyésztés 
mérvére is ki fogok terjeszkedni, tekintettel a 
felvetett kérdés közérdekességére. 

Balhauser felügyelő megtekintvén a Sza-
bados-féle házinyultenyősztést, a következő-
ket mondja: A telep megtekintése után uzson-
nára 3-féleképen felkészített nyulhust tálalt 
Szabados ur, azon czélból, hogy meggyőződést 
szerezhessek nyulai húsának jósága felől. 
Tálalva volt tejfeles lével, rántva és egysze-
rűen sütve á nyúlhús. A két utóbbi módon 
elkészített nyúlhús igen jó volt, minden külö-
nös mellék-, vagy szokatlan íz nélkül. A hus 
egészen fehér és - izre igen hasonlít a tyúk 
fehérhusához. 

A látott nyulak rendkívül szaporák, köze-

pes átlagszámítással egy anya után évenként 
30 drb szaporulatra lehet számítani. Az iva-
dék 6 hónapos korban már kifejlett s tenyész-
tésre alkalmas. Egy-egy kifejlett nyul élősúlya 
kb. 6 kg. Levágva a használható hus pedig 
ebben kb. 4 kg. Tehát egy anya egy év alatt 
120 kg. élvezhető hust adhat a tenyésztőnek. 
A mi a nyúlhús piaczi árát illeti, annak min-
denesetre olcsóbbnak kell lenni a vadnyúl 
húsánál. A vadnyu'hus piaczi ára közönsége-
sen kg.-onként 60—70 fillér közt ingadozik. 

Szabados tervezi még az angóra nyul 
tenyésztését is, mely húsán kivül még mellék-
hasznot is ad szőrével ós drága bőrével. 
Szőrt egy nyul 3 szőri fésülés (koppasztás) 
után kb. 900 grammot ad, melynek értéke 
kg.-onként 1 kor. 80 fill., 1 drb angóra nyul-
bőrt 2—2-40 K. fizetnek. Ennélfogva egy 
angóra anya ivadékaival együtt az előbbi sza-
porulatot véve alapul ad körülbelül: 

48 K. áru hust, 
54 „ „ szőrt és 
60 , „ bőrí, == összesen tehát 162 

•korona jövetleimet. 

Ez mind igen szép dolog igy leirva és 
tervezve, de ez mind a franczia és a német 
tenyésztők által egyes esetekben elért példák 
után van elgondolva. Tekintve azt, hogy külföl-
dön a lakosság sokkal sűrűbben van elhe-
lyezve s jobban rá van utalva arra, hogy job-
ban táplálkozzék s ennélfogva táplálkozása 
tárgyává teszi a nyulhust is. Viszonyaink 
között alig hiszem, hogy a kisgazdák közt 
ezen tenyésztési ág — bár érdemes reá — 
egyhamar tért hódithasson s a magyar ember 
szalonnáját — nyulhussal cserélje fel. 

Minden esetben, ha azt hallom, hogy 
itt ott házinyultenyősztést; rendeztek be — 
örvendek — s a kultura, a mezőgazdasági 
ágak főbb kihasználását látom abban. 

Mindenhez hozzá kell látni a magyar 
gazdának, ami jövedelmet hoz, előitélek-
kel félre. 

Tudok főúri családokat, ahol a nyulhu3 
uri asztaluk állandó tárgya s azt a vendégek 
is igen kedvelik. Meg kell az eszmével barát-
kozni s akkor a házinyultenyésztés — ha las-
san bár — da terjedni fog. bl. 

Ki nem kelt buza. (Felelet a 487. kér-
désre) Eger-Farmosról F. B. csak néhány 
buzaszemet küldött be, ugy hogy a beküldött 
anyag csiráztatási kísérletre elegendő nem 
volt. Kézi nagyítón át vizsgálva és szétbon-
czolgatva a magvakat, kiiünik, hogy azok leg-
nagyobb részében a csira szét van roncsolva, 
vagy hiányzik. E magvak héján, ott ahol a 
csira van elhelyezve: egy-egy kerek lyuk lát-
ható. Ez észietet arra vall, hogy a bekül-
dött magvak túlnyomó részében valami rovar 
— lehet, hogy a gabonazsizsik álczái — tette 
tönkre a csirát. 

Hogy az 5% os rézgáliczcsáva is áriha-
tott a magvaknak s ezek jó részének csirázó-
képességét tönkretette, az is nagyon valószínű. 
A csávában való hosszabbidejü (10—14 órai) 
áztatás csak . % % os rézgáliczoldat, a be-
mártogatásra pedig 1, legfeljebb 2%-os oldat 
javasolható. 

Linhart gazdasági akadémiai tanár e 
sorok írójának közreműködésével régebben több 
éven át tett különböző csávázási módokkal 
kísérleteket, többek között az erősebb réz-
gáliczoldatba való bemártással, illetve moso-
gatással is. 

Egy ilyen kísérletnél kitűnt, hogy az 
olyan buza, amely természetes. állapotában 
(csávázatlanul) 96% kai ós %%-os rézgáliczol-
datban 14 órán át áztatva 83'5% kai csírázott: 
akkor, midőn 3% os rézgáliczoldatba lemártatott, 
már nem csírázott csak 60'5% kai.*) 

Tehát ebben az esetben a jóval gyengébb 
csáva is, mint a minőt a kérdésttevő használt, 

*) Lásd: ,Vetőma,flcsáwíz'si Jásérldelc", irták 
Linhart György és Mezey Gyula (M. Óvár, 1889). 
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már jelentékenyen megesappantotta a esirázó-
képességet. 

Habár az utánvetésre az idő már kései, 
egyéb módon a bajon segíteni nem lehet. A 
borona a kikelt vetésnek nem fog ártani, de 
hogy a föld el ne rontassék, mig a föld 
nagyon nedves, a munkához nem lesz jó 
hozzáfogni. M. Oy. 

Nemes füzes létesítése, munkál-
tatása és jövedelme. 

D. 8. ur az alábbi kérdést intézte hozzánk. 
Kosárfonásra alkalmas fűzfavesszőt sze-

retnék néhány hold ártéren termelni, e czélból 
kérdem ebben jártas gazdatársaimat miként 
létesítsem a füzest, milyen megmunkálást igé-
nyel az és mily jövedelemre számithatok? 

Hasonló kérdésre már a „Köztelek" f. é. 
április hó 14 iki 31 sz. füzetében a 615. lapon 
egyszer megfeleltem. 

Az ott elmondottakhoz csak a következő-
ket fűzöm hozzá. 

Minthogy itt a Maros árteréről, tehát 
üde, homokos agyagtalajról van szó, ajánlatos 
a salix amygdalina, s. uralensis és különösen 
a s. viminalis nevü nemes fűz. A s. purpurén 
inkább a homokosabb, szárazabb talajon tenyé-
szik s szintén ajánlható. A füzes a nem tul-
soká tartó elárasztást elég jól tűri, nem szereti 
azonban a mocsarat, mely lecsapolandó. 

A földmivelési miniszter ur az ez iránt 
folyamodóknak a következő helyekről szokott 
nemes füzdugványokat ingyen kiszolgáltatni: 
a m. kir. erdőőri, kertészeti s kertmunkás • 
szakiskolákból és a keszthelyi m. kir. gazd. 
intézet füztelepeiről. 

A dugványokat éles késsel vagy kaezor-
ral kell vágni s ha hosszabb útról kapjuk, uj 
vágáslapot kell rajtuk csinálni, mielőbb elül-
tetjük. Ha már nagyon megfonnyadtak árnyékos 
helyre vízbe állítjuk vagy földbe ássuk s felül 
földdel letakarjuk, mig izzadásba jöve, rügyei 
megdagadnak. A kemény agyagos vagy sovány 
talajt legjobb 50—60 cm. mélyen megforgatni. 
A kérdésben forgó talajon azonban elegendő 
a jó mély felszántás is. Erre igen alkalmas 
a Sack-féle mélyítő vagy altalaj eke, melyet e 
vidéken már paraszt kézben is láttam, 4—6 ló 
után befogva. Ez két egymásután egymás nyo-
mában járó ekevasból áll s igy jó mélyen 
porhanyit. Az igy előkészített földbe a 25—30 
cm. hosszú dugványt szabad kézzel oly mélyen 
dugjuk bele, hogy 2—3 cm.-re a töld alá 
kerüljön, nehogy üllepedés után a vége a föld 
szine fölé kerüljön, mert igy fog az jól meg-
gyökeresedni. E czélból jó előbb keskeny kapá-
val tenyérnyi mély hornyot húzni s abba tolni 
le a dugványt s a mint hajt a kihányt földet 
időnként ráhúzni mindaddig mig a hornyolat 
egészen betelt. Hogy a duggatás rendben 
menjen, olajjal bedörzsölt 40—50 méter hosz-
szu zsineggel 20—25 cm.-nyi távolságra, a 
mily messze jönnek egymástól a dugványok, 
színes pamuttal megjelöljük s az igy kifeszített 
zsinór mellé 60—75 cm.-es sorokba dugdosunk. 
Ily' módon egy nap alatt 25 munkás körülbe-
lül egy holdat, 35—40,000 dugványt, betele-
píthet. 

Mivel a füzest 2—3-szori kapálással 
mindig tisztán kell tartani, jól teszszük, ha a 
sorok között répát termesztünk, hogy a költség 
kisebb legyen. 

Helyes kezelés mellett a füzes 100—200 
korona tiszta jövedelemhez juttat oly területe-
ken, melyeket állandóan mezőgazdasági műve-
lésre nem használhatnánk. Különben figyelmébe 
ajánlanám kérdésttevőnek, hogy a következő 
jól jövedelmező füztelepeket szemlélje meg, 
hogy kimerítő tájékozást szerezzen magának : 
a Rosenberg czégét Szegeden, a róm. kath. 
érsekségét Kalocsán, vagy a legjobban beren-
dezett s legnagyobb terjedelmű hg. Windisch-
graetz-féle telepet Sárospatakon. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 

A Biharmegyei gazdasági egyesület 
igazgató-választmánya nov. 15-én tartotta 
gyűlését Szabó József elnöklete alatt. Pókay 
Dezső értesiti a gyűlést, hogy egy vaj-export 
létesítése czéljából megkereste a vármegye 
nagybirtokosait s bérlőit, azonban a kevés 
jelentkező folytán azt megalakítani nem le-
hetett. Indítványozza továbbá, hogy a szövet-
kezetbe a kisgazdákat is be kell venni és 
ugyané czélból a téli tanfolyamon a vaj 
export szövetkezet ismertessék. A gyűlés el-
fogadta az indítványt. 

A gazdasági egyesületek országos szö-
vetségének végrehajtó-bizottságában az egylet-
képviseletére 3 évre megválasztatott Örley 
Kálmán, Szunyogh Szabolcs és Télegdy József, 
Elnök jelentést tett a Tenkén és Székelyhidon 
tartott állatkiállitásokról. Majd uj tagok fel-
vétele következett és több apróbb ügy el-
intézése után a gyűlés véget ért. 

A Békésmegyei gazdasági egyesület 
nov. 11-én tartott ülésében több fontos ügy-
gyei foglalkozott. Igy örömmel vette tudomá-
sul, hogy a földmivelésügyi miniszter áz egy-
let kérelmére Csabán vesszőkosár, Szarvason 
takarmányhordó kas, Gyulaváriban gyékény-
kosár- és méhkasfonásra tanfolyamot rendez. 
Hosszasan tárgyalta a beszerzési szövetkezet 
létesítésének ügyét, kimondván, hogy azt csupán 
az egyleti tagok részére állítja fel, mig a rész-
Jetek kidolgozására bizottságot küldött ki. A 
Banardelli és Clausz export czég megkeresé-
sére a vármegye főispánja felhívta az egylet 
figyelmét a baromfikivitel fontosságára és arra 
különösen, hogy a kivitelben főleg fehérlábú 
és husu baromfi kerestetik. Az egyesület felkérte 
a czéget, hogy néhány fajú baromfit szállítson, 
amit kisgazdáknál elhelyez és tenyésztését 
terjeszteni fogja. 

Megválasztotta ezenkívül a választmány 
a vásárok ügyében működő megyei bizott-
ságba és az országos szövetségi nagygyűlésre 
képviselőit. 

A Jász Nagykun-Szolnokvármegyei gazda-
sági egyesület a földmivelésügyi miniszter 
anyagi támogatásával 19C0. és 1901. évi téli 
hónapok alatt Török-Szent-Miklóson, Tisza-
földváron és Czibakházán gazdasági téli tan-
folyamot szervez. A gazdasági tanfolyamok 
a nevezett községekben az e czélra alkalmas 
helyiségekben hetenkint 3 napon lesznek meg-
tartva két hónapon keresztül. Jelentkezhetnek 
rendes hallgafókul parasztgazdák, főkép pedig 
fiatal gazdák. A tanfolyamok befejezésével a 
hallgatók esetleg vizsgát tesznek. Az előadás 
tárgyai igen helyesen és czélszerü beosztással 
vannak össze állitva. Ismertetni fogja a mezei 
okszerű gazdálkodás elveit, a tárgysorozat a 
következő: l.Földmivelés, növénytan. 2. Állat-
tenyésztés és gondozás. 3. Kisgazdaságok ke-
zelése és számvitele. 4. Gazdasági építkezés. 
5. Kertészet és szőlőmivelés. 6. Baromfi-, méh- és 
selyemtenyésztés. Az egyes szaktárgyak az idő-
höz képest beosztva 2— 6 órán át adatnak elő. 

Ugyancsak a fentnevezett gazdasági egye-
sület még a következő községekben fog téli 
gazdasági tanfolyamokat hetenkint egy napon 
tartani: Kenderes, Abádszalók, Tisza- Szent-
Imre, Tisza-Roff, Besenyszög, Tisza-Kürt, 
Tisza Ugh és Jánoshida. Háziipari tanfolyamok 
a földmivelésügyi miniszter anyagi támogatása 
mellett a következő községekben tartatnak : 
Turkeve, Tisza Beő és Czibakháza. Az egyes 
háziipari ágaknál azon tárgyak készítése karol-
tatik fel, melyek előállításához a vidék kellő 
nyersanyaggal, a nép viszonyokhoz képest kellő 
érzékkel és előszeretettel viseltetik s amely 
tárgyak értékesítése könnyűvé lesz azáltal, 
hogy közszükségletet képez. Mindezek szem-
elöttartásával a következő háziipari ágak 
vétettek fel a tanfolyamban: 1. kosárkötés, ta-
karmányozó-, gyümölcs-, szőlő-, baromfiszálli-
táshoz. 2. gyékényfonás és a szokásos gyékény-
kosarak készítése; 3. seprű- és kefekötés 

czirokból. A háziipari előadások naponként 
folytattatnak és a szükséges nyersanyagról a 
gazd. egyesület gondoskodik. 

A Barsmcgyei gazdasági egyesület nov. 
10-én tartotta rendes őszi közgyűlését Léván. 
A jövő évi költségvetés megvitatása után tár-
gyalták az aradvármegyei gazdasági egye-
sület átiratát a tőzsdei határidőüzletröl és több 
hozzászóllás után magukévá tették. Elhatároz-
tatott, hogy jövő évben Verebélyen állatkiál-
litást rendeznek. Uj tisztviselőválasztás követ-
kezett, melyen egyhangúlag elnökül választatott 
Khrendl János, alelnök Ordódy Lajos, szám-
vizsgáló bizottsági tagokul Bodrogközy Zoltán, 
Faragó Samu és Ordódy Endre választattak 
meg. A vármegye területén nov. 21-től kezdő-
dőleg Füredy Lajos a kassai m. kir. gazdasági 
tanintézet szaktanára a fonalas len termesztése, 
kikészítése és értékesítéséről népies szakelő-
adásokat tart a következő sorrendben. 21-én 
Aranyos-Maróthon, 23 án Bessenyőn, 24 én 
Zselizen , ős Nagy-Sárón. 25-én Garam-Szent-
Györgyön, 26 án Léván és Kis-Szecsén, 27-én 
0 Barson és Dobó Berekálján, 28-án G.-Sz.t-
Benedeken, 29-én Zsarnóczáu és Garam-Szt.-
Kereszten. 

Az Ungmegyei gazdasági egyesület az 
idén két helyen rendez gazdasági téli ős házi-
ipari tanfolyamot és pedig Szürthén, mely 
nov. 15-től decz. 30-ig tart, Neviczkén január 
1-től, febr. 12-ig. A gazdasági tanfolyam tárgyai 
felölelik a gazdasági gyakorlati ős elméleti 
tudnivalókat a háziipari szaktanfolyamon a 
kosárfonás, szulmakalapfonás és kefekötés, 
úgyszintén gazdasági szerszámok készítése fog 
taníttatni és a nép szegénységére való tekin-
tettel mindkét helyen a tanulók által készített 
tárgyak mind a készítőknek hagyatnak. 

Az Aradvármegyei gazdasági egyesület 
nov. 17. tartott utolsó igazgató-választmányi 
gyűlésén Vásárhelyi László igazgató elnök 
jelentésében megemlékezett a kassai gazda-
kongresszusről s kiemelte, mint örvendetes jelen-
séget, hogy annak tárgyalásaiban közigazga-
tási főtisztviselők, ügyészek és iparosok is 
résztvettek, a gazdaosztály létérdekeit szolgáló 
elvek harczosaivá szegődve. 

Az elnöki jelentés a főispánváltozással 
is foglalkozik, köszönetet mondva TJrbán Iván 
főispánnak azon szép szavakért, melyekben 
programmbeszéde alkalmával az Aradmegyei 
Gazdasági Egyesületről megemlékezett. 

Érdekesebb pontja volt a gyűlésnek a 
dohányjövedéki igazgatóság leirata. Ebben az 
igazgatóság megtagadja a kérelem teljesítését, 
a melyet az aradi, c;acádi és békésvármegyei 
gazdasági egyesületnek Aradon tartott közös 
üléséből intéztek hozzá, hogy e három vár-
megye területén termelt dohány egy osztály-
zatba soroztassék. 

A dohányjövedéki igazgatóság elutasító 
határozatára Vásárhelyi Llszló igazgató-elnök-
reflektálf. Az egyesület elhatározta, hogy az 
egyszerű elutasítással nem elégszik meg, hanem 
ujabb föliratot intéz, Az, ügye különben a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége' 
dohánytermelési szakosztályának e hó 24-én 
tartandó ülésén is szóvá fog tétetni. A gyűlé-
sen az egyesület részéről Vásárhelyi László 
igazgató-elnök, ifj. Kintzig János és Kokas 
József alelnökök, dr. Hámori László és Laehne 
Hugó titkár vesznek részt. 

November hó 11 -én nyitotta meg Laehne 
Hugó titkár a pécskai téli gazdasági iskolát, 
melyet az egyesület a földmivelésügyi minisz-
ter támogatásával tart fenn. Az 5 hónapra 
terjedő tanfolyamon a gazdasági tárgyakon 
kivül bognármunkát, kefe- és cziroks-prükötést 
is fognak taníttatni. A tanfolyam látogatása 
ingyenes. A vármegye azon községeiben, hol a 
mult télen rendezett háziipar tanfolyamokon a 
kosárfonás mesterségét oktatták, füzeseket 
létesítettek és e czélra ingyenes füzdugványo-
kat osztottak ki. 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete részére 
eddig már 20 képviseletet szerveztek. 
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Az egyesület fogyasztási és értékesítő 
szövetkezete tagjaitól 160 waggon zabot szállít 
a katonai élelmezési raktárak részére. 

Az egyesület müküdésében megszaporo-
dott teendők elvégzésére egy másodtitkári és 
segédtitkári állást rendszeresítenek. A másod-
titkári állásra Kemény Szilárd turai uradalmi 
intézőt választották meg, a segédtitkári állásra 
pedig Oláh Dezsőt, akit a pécskai gazdasági 
tanfolyamon való tanítással megbíztak. 

A folyó évben 191 uj tag lépett be sz 
egyesületbe, miáltal az egyesület tagjainak 
száma 650 ra emelkedett. 

November hó 18-án rendezte az egye-
sület ez évi második állatkiállitását Német-
Peregen a gazdaközönség nagy érdeklődése 
mellett. Felhajtatott 100 nál több szarvasmarha 
és 130 darab ló. Pénzdijakban kiosztottak 600 
koronát, továbbá több elismerő- ós disz-okleve-
let. A kiállitás után az egyesület kisgazda 
tagjai között gazdasági gépeket és eszközöket 
sorsoltak ki. Utána bankót volt, melyen több 
felköszöntöt mondottak a gazdasági egyesület 
vezéreire. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Az OMGE. közleményei 1763 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 1766 
Nemes füzes létesítése, munkáltatása és jövedelme. 1771 

Gazdasági egyesületek mozgalma 1771 

Állattenyésztés. 

Létesítsünk közös borjulegelőket. .. 1767 

Szőlőszet, Kertészet. 

A narancsbehozatal befolyása a gyümölcspiaczra. 1768 

Gazdasági gépészet. 

Levélszekrény 1769 

Vegyesek. _ ... __ 1772 

Kereskedelem, tőzsde ... 1774 

Szerkesztői üzenetek. 1775 

A magyar kir. földtani intézet mnzenma a 
közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és 
csütörtökön, délelőtt 10—l-ig. 

Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10—l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

A eí. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi-ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napon 
kivételével: 

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

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a 

Kerepesi-uton : a városból jövet VII. ker., Alsó-erdősor-
uícza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezö-
utcza sarkán van. 

Állami beruházások. Az állami beruhá-
zásokra vonatkozó törvényjavaslatnak mező-
gazdasági szempontból is nagyjelentőségű két 
tétele van. Egyikben a kormány a Szentes és 
Csongrád között létesítendő állandó híd épí-
tésére 2.620,000 koronát kér. Ez az uj Tisza-

hid régi és nagy szükséget pótol, mert az al-
földi tranzverzális vasút közlekedését Cson-
grád és Szentes között lehetővé fogja tenni, 
ami nemcsak vasutpolitikái szempontból elő-
nyö?, hanem a teherforgalom lebonyolításá-
nál általánosan érzett szüsséget pótol. Az épí-
tést 1902-ben kezdik meg. Ugyancsak érdekel 
bennünket az a másik tétel, amelyben a kor-
mány a Mezőgazdasági Muzeum czéljaira 
szolgáló végleges épület emelésére 2.400,000 
koronát kér. A Mezőgazdasági Muzeum tehát 
külön palotát kapna, még pedig, amint az 
indokolás kiemeli, takarékossági szempontból, 
mert ezidőszerint a muzeum elhelyezése évi 
80,460 koronába kerül. Az uj palota költsé-
geinek törlesztése nagyobb összegre rug ugyan, 
de a törlesztési idő lejártával az állam egy 
jelentékeny érték birtokába jut s emellett a 
muzeum elhelyezésének kérdése is megvan 
oldva. Ez csakugyan igen gazdaságos és elő-
nyös megoldás, amelyet részünkről örömmel 
veszünk tudomásul. De sajnáljuk egyúttal, 
hogy a muzeum ügyének ezen végleges el-
intézése kapcsán az agrár-főiskola ügye szóba 
nem került. A kettő között mi eleitől fogva 
bizonyos junktimot állítottunk fel, amennyi-
ben a mezőgazdasági muzeum kiválóan alkal-
mas volna a felállítani tervezett főiskola de-
monstratív czéljaira s általában kulturális hi-
vatását a muzeum ezen kapcsolat révén érté-
kesíthetné igazári. Most, mikor több, mint 36 
millió korona beruházást vesznek tervbe s 
ezzel egyelőre a rendelkezésre vonható fede-
zeteket kimerítik, ugy érezzük, mintha az 
agrár-főiskola ügye bizonytalan időre hátrá-
tolatott volna, holott ez már egy ötéves 
kérdés, megfelelő tanulmányok és elvi elhatá-
rozások alapjára helyezve úgyannyira, hogy 
az intézmény létesítésének útjában nem álla-
nak olyan akadályok, amelyek leszerelésére a 
messze jövendőt kellene segítségül hívnunk. 
Méltán indokolt tehát abbeli várakozásunk, 
hogy a földmivelésügyi miniszter az agrár-
főiskola ügyét is mielőbb a napi aktualitások 
tárgyává teszi. 

A Kassai agrárgyülés határozatainak 
végrehajtása. A Magyar Gazdaszövetség igaz-
gató-választmánya e hó 20-án ülést tartott, 
hogy intézkedjék azokra az igazán fontos és 
sokirányú határozatokra nézve, amelyeknek 
effaktuálását a Kassán összegyűlt gazdák reá 
ruházták. Az ülésen gróf Károlyi Sándor 
elnökölt. Az ügyvezető Bernát István mindenek-
előtt utalt arra, hogy a kassai agrárgyülés óta 
a tagok száma örvendetesen gyarapodott. 

A kassai gyűlés határozatainak végrehaj-
tása tekintetében hosszabb eszmecsere fejlő-
dött, amelyben gróf Zselénski Róbert, Ivánka 
Oszkár, továbbá Kodolányi Antal és Scitovszky 
János vettek részt. Elhatározták, hogy a 
Horváth János féle indítvány értelmében fel-
terjesztést intéznek a kereskedelmi miniszter-
hez, Bernát Istvánnak a vidéki városok fej-
lesztése tekintetében tett indítványára pedig 
felhívják ugy a belügyi, valamint a kereske-
delmi miniszterek figyelmét. Bujanovich Sándor-
nak a középosztály fiainak nevelése tekinteté-
ben tett magas színvonalon álló előadását a 
hozzá csatlakozó felszólalásokkal együtt a köz-

oktatásügyi miniszterhez terjesztették fel. A 
közép- és kisbirtokokban való örökösödés a 
birtokok eldarabolása és minimuma tekinteté-
ben Mtkkfalvay Géza által tett indítvány meg-
valósítása végett gróf Károlyi Sándor egy 
kérdő-ivnek az illetékes egyénekhez való szét-
küldését javasolja, ez a javaslat elfogadtatott 
azzal, hogy a beérkező válaszok egy része 
megfelelő tagokból álló bizottság elé terjesz-
tessenek. A középosztály hitelének rendezése 
tekintetében György Endre által készített tanul-
mány, úgyszintén Torma Miklós, szolnok-dobo-
kai alispán ehhez csatlakozó javaslatát véle-
mények kikérése végett megküldték a Magyar 
Földhitelintézetnek, és az Orsz Magyar Gazda-
sági Egyesületnek, végül a Kisbirtokosok Föld-
hitelintézetének s a beérkező vélemények 
alapján döntenek aira nézve, hogy miképp 
siettessék ezen kérésnek megoldását. A Gazda-
szövetség a programmnak kidolgozására és az 
előterjesztésre az ügyvezető igazgatót hivta fel. 
Ezenkívül a Gazdaszövetség működése iránt 
mindnagyobb mérvben nyilvánuló érdeklődés 
fokozása czéljából a tél folyamán több aktuá-
lis jelentőségű közérdekű tárgyról fognak fel-
olvasásokat rendezni. 

Közérdekű öntözőcsatornák. Darányi 
földmivelésügyi miniszternek e czim alatt 
ismert törvényjavaslata, e hó 22-én került a 
a képviselőház elé, hol azt pártkülörrbség nél-
kül osztatlan rokonszenvvel fogadták Komjáthy 
és Zichy Jenő gróf azt javasolták ugyan, 
hogy az öntözőcsatorna legyen egyúttal a 
a hajózás számára is alkalmas csatornának 
megépítve, illetve a kettő kombináltass 5k, de 
Hicronymi nyomban kimutatta, hogy a két 
dolog bajosan kombinálható, mert a valóban 
jó öntözőcsatorna a viz sebességénél fogva 
nem alkalmas hajózási czélra, mig a jó hajó-
zási csatornánál kívánatos lassú vízfolyás 
mellett az öntözés czéljára nem jut elég viz. 
Különösen érdekes beszédének az a része, 
amelyben Komjáthyval szemben kifejti, hogy 
az öntözőesatorna-hálózatokból nem a nagy-
birtokosok fogják látni a nagyobb hasznot. Sőt 
éppen fordítva áll a dolog, mert az öntözés 
leginkább azáltal hasznosul, hogy lehetővé 
teszi a kertészeti kulturát, már pedig inkább 
folytathat kertgazdaságot az egy-két holdas 
kisember, mint a nagybirtokos, aki külön-
ben már maga is öntöztetheti a rétjeit. A 
Hieronymi beszéde teljesen leszerelte az 
aggályokat abban az irányban is, hogy az 
öntöző csatornák létesítése autonom társula-
tokra bízandó, állami szubvenczió mellet. 
Jogosult vita volna még támasztható az 
állami támogatás mérvét illetőleg, ami a 
törvényjavaslatban túlságos szerényen van 
megállapítva, holott igen fontos követelmény, 
hogy ez a nagyszerű öntözési terv az érde-
kelt birtokosok minél kisebb megterheltetése 
nélkül legyen végrehajtható. Hogy egyébként 
a Darányi öntözési terve a közszükségletnek 
mily hézagát pótolja s mily beláthatlanul 
nagy közgazdasági előnyöket várnak végre-
hajtásától, legjobb bizonyíték emellett az 
a lelkes dicséret és elismerés, amelylyel 
ez alkalommal nemcsak a képviselőház párt-
külömbség nélkül, de a napisajtó is való-

cs. és kir. udvari szállító magkereskedése 

K l P C Q T C W VII., Rottenbiller-u. 33. 
j n r e . O l E.I1, VI., Andrássy-út 23. sz. 

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

Mauthner Ödön 

»z 
M ® imijijN s á g i m a g o t ; 

| f | | f —„ I&aczernát, nyuiszapukát, lenmagot, napraforgót, 
™ ® nm? lóheremaaot, baltaczimet, fehér kölest, csibehurt stb. 

. _ . , ™ 9 takarmány répamag wörös kiSSest, , továbbá 

feherheret, t a v a s z i bükkönyt, kendermagot 
biborherét, mustármagot, gomborkát Mir" 
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sággal elárasztotta Darányit és népszerű kez-
deményezését. 

Bécs liusfogyasztási adója és a magyar 
gaztiák. Az „OMGE." átiratilag felhívta a 
vidéki gazdasági egyesületek figyelmét Bécs 
községtanácsa azon elhatározására, hogy a 
bécsi piaczra kerülő állatok után fizetendő 
fogyasztási adót a felhajtókra hárítani szán-
dékozza. A „Mosonvármegyei Gazdasági Egye-
sület" f. hó 1 én kelt átiratában köszönettel 
fogadja az „OMGE." ezen lépését, melylyel 
állatkivitelünk eaen ujabb veszélyére felhívta 
a társegyesületeket. De mivel ily fontos ügyek 
elintézésénél az egyes gazdasági egyesületek 
felszólalását nem tartja eredményre vezető-
nek, a „Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület* 
azon javaslattal fordult az „OMGE." elnökségé-
hez, hogy ezt az összes gazdatársadalmat 
érintő ügyet a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének legközelebbi nagygyűlésén napi-
rendre tűzze, mely határozatot hozzon aziránt, 
hogy a bécsi községtanács tervezett intézke-
désével szemben a szükséges akczió miként 
indíttassák meg. Az elnökség eleget tesz a 
társegyesület ezen kívánságának és javaslatát 
felvette a nagygyűlés tárgysorozatába. 

Gazdatiszti törvény a főrendiháziban. A 
birtokos és gazdatiszt jogviszonyát rendező 
törvényjavaslatot e hó 21-én tárgyalta a fő-
rendiház s úgyszólván vita nélkül fogadta el. 
Egyedül Sólymossy Ödön báró szólt hozzá a 
törvényjavaslathoz, de ő is csak pártolólag. 
Örömmel üdvözli e javaslatot azért is, mert 
az a gazdatisztek árváiról, özvegyeiről is gon-
doskodik. A javaslatból az „ispán" elnevezést 
nem hagyta volna ki, mert az régi magyar 
elnevezés. Azt azonban tagadja, hogy a javas-
lat a gazdatisztek exisztencziáját biztosithassa. 
A rokkant gazdatisztek életexisztencziájának 
biztosítása még most is megoldatlan. Kéri a 
földnaivelésügyi minisztert, hogy a birtokosok 
bevonásával teremtse meg a gazdatisztek nyűg? 
dijintézetét. Védelmébe veszi az idegenből 

• került gazdatiszteket, akik szerinte humánusak, 
képzettek és szorgalom tekintetében tanulhat-
nak tőlük a magyar gazdatisztek. Nem helyesli, 
hogy a külföldön szerzett gazdatiszti okleve-
leket h.onositani kell, mert szintén ennek követ-
keztében magyar ifjak nem mennek majd kül-
földi gazdatiszti intézetekbe. A javaslat nem 
mozdítja azt elő, hogy a középosztály töme-
gesen menjen a gazdatiszti pályára. Felpana-
szolja, hogy a gazdasági akadémiákon nincse-
nek gazdasági szakkönyvek, hanem a hallgatók 
kénytelenek drága litografirozott füzetekből 
tanulni. Kéri a minisztert, segítsen a bajon. A 
földmivelésügyi miniszter iránt teljes bizalom-
mal viseltetik, mert oly módon sorolja fel a 
földmivelési érdekeket, mint előtte egy minisz-
ter sem. Darányi Ignácz földmivelési minisz-
ter megköszöni előtte szóló rokonszenves meg-
emlékezését. Az „ispáni" czimet azért nem 
vette fel a javaslatba, mert azt igen sok minő-
sítéssel nem biró gazdász viseli. A gazdatiszti 
nyugdíjintézményt nem vette be a javaslat 
keretébe. A kormány azonban támogatni fogja 
az éz iránti társadalmi mozgalmat. A felszólaló 
összehasonlítást tett az idegen és magyar 
gazdatisztek rovására, akik nehéz viszonyok 
közt tették magukat a magyar társadalom 
hálájára érdemessé. A gazdasági szakkönyvekre 
vonatkozólag megjegyzi, hogy az utóbbi idő-
ben a gazdasági irodalom fellendítésére sok 
történt s ez irányban a kérdést, mint a múlt-
ban tette, a jövőben is támogatni fogja, Erre 
a törvényjavaslatot általánosságban elfogadták 
s a részletes tárgyalás is rövidesen véget ért, 
A Solymossy báró és Darányi miniszter beszé-
dét a „Köztelek" mellékletében megjelenő 
„Gazdatisztek Lapjá"-nak legközelebbi számá-
ban teljes terjedelmében közölni fogjuk. 

Uzsora és fedezetlen határidöüzlet. Kelet-
Ind'ában az angolok már évek sora óta 
igyekszenek az uzsora pusztításait minden tőlük 
kitelhető eszközzel korlátozni. Egyrészről ban-
kokat alapítanak, amelyeknek hivatása olcsó 

kölcsönt nyújtani, másrészről törvényes fenyíték 
alá veszik az uzsorásokat. A dolog ez utóbbi 
részével a Gazdaszövetség még a mult évben 
foglalkozott és egy memorandumot • terjesztett 
az igazságügyminiszter elé, melyben utalt arra, 
hogy egyes Kelet-Indiában életbeléptetett intéz-
kedések nálunk is sikerrel volnának alkalmaz-
hatók. Mult hó folyamán Kelet-Indiából vett 
hirek szerint ott egy uj idegvágó törvényt 
alkottak, amely szerint jövőben az uzsorások-
nak nem lesz joga a parasztot birtokától meg-
fosztani, illetőleg a parasztbirtokot csakis az ő 
törzséhez tartozó egyéneknek adhatja el. E ne-
vezetes változással a Gazdaszövetség foglalkozni 
fog. Tekintettel a Francziaországban gyapjúval 
űzött fedezetlen határidöüzlet pusztításaira ,és 
arra a rokonságra, melyben a papiros-gyapjú 
a papiros-búzával áll, összeköttetésben kiván 
lépni a Gazdaszövetség a Párisban megindí-
tott mozgalommal, már csak azért is, mert az 
ott alakult szindikátus kimondotta, hogy a 
fiktív üzletekkel dolgozó börzék ellen nemzet-
közileg indítja meg a mozgalmat. Az érdekes 
kérdések tanulmányozása Bernát István ke-
zeiben van. 

Méhészek figyelmébe. Sieberg &Co. amster-
dami czég értesítette Egyesületünket, hogy 
30—35 ezer kilogramm másodrendű mézet 
keres megvételre. Ajánlatok egyenesen a fenti 
czég czimére küldendők. 

Sertésforgalmi korlátozások módosítása. 
Az osztrák belügyminiszter f. évi november 
hó 13 án kelt hirdetményével a sertésvésznek 
Ausztriába történt behurczolása miatt azonnal 
kezdődő érvényességgel a sertéseknek Ausz-
triába történt bevitelét ujabban még a követ-
kező területekről tiltotta meg: Bélés vármegye 
békési, békés-csabai, gyomai, gyulai, szarvasi 
és szeghalomi járásaiból, valamint Gyula r. t. 
városból; Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 
tiszai felső és tiszai közép járásaiból, vala-
mint Kis Ujszállás, Karczag, Mezőtúr és Tür-
kévé r. t. városokból. 

N Y I L T T É R . * ) 

********************************** Szuperfoszfátot, 

kénsavas-ká l i t , k énsavas-ammon t , 

Kovasavas-kálit, 
( d o h á n y t r á g y ázás ra ) 

Chilisalétromot, 
Kainitot, 

4Q0lo-os kálitrágyasót 
és egyéb m i i t r á g y a f é l é k e t e l i smer t 

k i t ű n ő m inőségben lego lcsóbban szá l l i t 

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

vénytársaság 
B U D A P E S T , 

y . ker . , f O i n l S ' U t c z a 0 . s z á m . 

f 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

Fe lh ív juk 
a t. cz . gjaztlakllxanséfi 

f i gye lmét 

jnlius és szeptember hónapokban 
tartatnak meg. 

Az aukcziókra felküldött és „Gyapjuárve-
rési vállalat Budapest, Dunaparti 
teherpályaudvar" czimzett gyapjukülde-
mények a M. Á. V. összes vonalain tetemes 
díjkedvezményben, valamint ingyen 

raktározásban részesülnek. 

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

H E L L E R M . s T Á R S A , 
BUDAPEST, V„ EméM-tér 13. , 

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

' IRTA 

Jeszenszky Pá l 
az O. M, G, E. titkára. 

\ : 2 1í <> o n a . 

Megrendelhető 

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

Mdst je lent m e g 

Minek Gyula és Szilassy Zoltán 
m 0. M. Gr. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
A „Kőztelek Zsebnaptár" ezen hetediK év-

folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővitett tartalommal bir. 

A „KSztelek Zsebnaptár" minden más zsebnap-
tárt teljesen nélkülözhetővé tesz. 

A „Köztelek Zsebnaptáp" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a „Köztelek" előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 

—-== 3 k o r o n a 5 0 fillér. = = — 

Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
B u d a p e s t , 

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 
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Megjelent as „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 portomentes megküldéssel : 55 
irajeeár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Napi jelentés a gabonaüzletről. 

1900. november 23. 
Buza. A mai bő kínálattal szemben malmaink 

igea tartózkodó vételkedvet tannusitottak, ugy, hogy az 
irányzat határozottan lanyhának mondható. Árak tiz 
fillérig hanyatlottak, elkelt pedig összesen 12,000 mm. 
készáru. 

(Az árak 100 kg.-ként koronaértékben értendők): 

Eladatott: 

Uj-buza: 

Tiszavidéki : 150 : mm. 805 
kg K. 15-55 

400 „ 79 
250 , 785 15-20 
100 , 785 

15-20 
100 » 15-— 
100 » 783 1525 
100 „ 79® 15-2-5 

mm. 78 kg. K. 15 30 
. 78 15-15 
, 78 

100 , 775 14-70 
100 , 773 
200 „ 765 14-85 
100 „ 76 
100 
400 

, 76 
» 74 

14-50 
14-50-

700 , 79 15-05 
100 » 781 15 — 
100 , 78 12.— 
100 
300 

, 78 . 
x 78 14-80 

100 
200 

„ 76? 
, 76 

14-45 

100 * 745 14-70 
50 » 76 14-70 

2200 » 74 15.05 
980 » 762 14 90 

1650 , 752 14.50 
1500 „ 746 13-40 

B.-Almási : 

Tolnai : 
Páncsovai : .. .. 

Rozs korlátolt forgalom mellett változatlan 
csendes maradt. Egynehány waggont osztrák és cseh 
számlára vásároltak változatlan tartott árakon. 

Árpában gyenge a kínálat, az irányzat bágyadt 
árak, pedig alig tartottak. Kőbányán jobb áruért 11-80 
koronáig fizetnek. 

Zabban az irányzat csendes és igen csekély 
forgalom- mellett árak nem változtak. Jó minőségű, 
tiszta áru kerestetik. Minőség szerint helyben 10.20 
koronáig jegyzünk. 

Tengeri ma teljesen üzlettelen, az árak alig vál-
toztak. Kőbányán 9-40—9/50 K.-ig, novemberre 9'15, 

' >< 'iuiira pedig 9-40—9-45 
korona érhető el budapesti paritásra. 

Szeszüzlet. 

A szeszüzletben e héten változatlan szilárd irány-
zat fentartotta magát és nagyobb vételkedv folytán a 
szeszárak ugy azonnali, valamint későbbi szállításra 
változatlanul szilárdan zárainak. Elkelt finomított 
szesz nagyban adózva 116-50 -117-50 K, adózatlanul 
46-50—47-50. kor. helybeli finomitógyáraktól. Vidéki 
finomitógyárak részéről a kínálat e héten gyérebb volt 
és csak kisebb tételek kerültek forgalomba 1—H/a kor. 
olcsóbban, a vevőknek házhoz szállítva kedvezőbb 
fizetési feltételekkel. 

Élesztőszesz szilárd és adózva 117-50 K. adózat-
lanul 47.50 koronáig kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e héten 40 50 koronáig volt ajánlva és 
több tétel ez áron el is kelt. 

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

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

Prágai iegyzés 113- korona adózott és 
40-— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20' '— korona kiviteli 
szeszért, 90°/o hektoliterje. 

Kivitelre e héten több tétel finomított szeszt 
vásároltak. 

Budapesti zárlatárak e héten : Nagyban: Finomított 
szesz 116-50—117-50 K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 
nyersszesz adózva 114-50—115 50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• —••— korona, denaturált 
szesz 36- 36-50 korona. Kontingens nyersszesz 
—• —•— korona. 

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

Vetőmagvak. (Mauthner Öiön tudósítása.; 
A külföldi hírek nyugodtabbak, mint a mult 

héten .voltak, belföldön mind a két heremagfélét lóherét 
és lucsernát folytatólag is szívesen vették bár, de az 
árak általiban változatlanul maradiak. Különösen mi- a 
lóherét illeti, e lefolyt héten Erdély " hyujtotta 'az aján-
latok legnagyobb részét s minthogy ezen ajánlatok árai 
a piacz folyamához alkalmazkodtak, sok esetben csak-
hamar létre is jölt az alku. Magyarországnak egyes 
olyan vidékei, melyek eddig nem foglalkoztak lóhere-
termesztéssel, szintén meglehetős jóminőségü árut 
hoztak a piaczra. Ezen vetésekről idei vetés után 
aratott lóheremag is érkezett, jóllehet nem nagy 
mennyiségben, de szín és szem tekintetében igen 
kielégítő áru. Amerika a határidőre szóló követe-
léseit egy kevéssel alábbszállitotta. Készárut azonban 
változatlanul magas árakon jegyez. Luczerna. Magyar 
áruból néhányltétel került eladásra. Francziaországról, 
mely más években ilyenkor a főszállitó volt, alig lehet 
valamit hallani, mindössze 200 zsák franczia ára kelt 
el és annál nehezebb álláspontja van nálunk ezen 
eredetű magnak, amennyiben a hazai luczernamag 
minden követelménynek megfelel. Baltaczin. Ami keve-
set ajánlottak, könnyen elkelt. Bükköny. Az ebbeli 
forgalom csöndes, mert hiányzanak az ajánlatok. 

Jegyzéseink 50 klgrmmonként Budapesten: 
Vörös lóhere elsőrendű- öregszemü 72—74 korona 
Vörös lóhere középminőségü ... 68—71 , 
Vörös lóhere gyengébb minőségű 62—64 „ 
Luczerna magyar elsőrendű 45—50 „ 
Luczernarmagyar középminőségü 41—44 „ 
Muharmag 7—7-50 , 
Baltaczim 11 — 13 „ 
Bükköny 6 50—6-75 , 

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

Heremagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1900. november 18-án. 

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

Luczerna Lóhere összesen 
m é t e r m á z s a 

Haldek Ignácz, Budapest .101 41 142 
Mauthner Ödön Budapest ... 94 5 99 
Magy. mezőg. szöv. Bpest _ 27 15 . 42 
Radwáner és Rónai Bpest... 20 18 38 
Boross és Szalay Budapest — 29 29 
Frommer A. H. utóda Bpest— 6 — 6 
Nöthling Vilmos Budapest... — 1 1 

összesen._ ... 248 109 357 
*) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai 

hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólom-

Az Erzsébet GőzBialom-Társaság üzleti tudósí-
tása & .Köztelek" részére. Budapest, 1900. nov. 22-én, 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Ár K.: 25.40 24.20 23 — 22.- 21.60 20 2018.8015.2013 80 

buzakorpa 
S-m takarmányliszt finom gorombát 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek" részére. Budapest, 1900. nov. 22. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

Ár K.: 25.40 24.20 22.80 22.— 21.40 20.20 18.50 15.— 

0/1. I. WR. 

0 22.20 21.70 21.20 19 80 17.80 14.60 

K ö l e s k á s a : 

Ár: Kor. 25.— 24.— 23.— 22.— 20.50 

Rizstakarmányliszt Árpadercze Takarmánydara 

11.— K. 10.20 K. 

Rozskorpa 

Áraink 100 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal, együtt értendők. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzleti jelentése. 1900. nov. 21. 

A tartós enyhe időjárás üzletmenetünkre nem 
kedvez. Vevők általában nem fejtenek ki élénk vásár-
lási kedvet, inkább tartózkodó álláspontot foglalnak el 
és csakis a legszükségesebbet veszik ki a piaczból. 

Az ület részleteire vonatkozólag a következőket 
jegyezzük fel: 

Husnemüek közül leginkább helyi vágású fogyott. 
Vidéki marhahús elkelt hátulja 76—92, eleje 56—80, 
borjú bosszan mérve 80—90, sertés szalonnástól 74 - 80, 
süldők 100—112, malaczok 140—160 filléren kilónkónt. 

Vadfélék közül még szarvasnak van leginkább 
ára. Egészben véve 6j—64 fillér kilója. Őz elhanyagolt 
100—110, nyul veszített árából, csak vontatva nyer 
200—220 filléres áron elhelyezést, fáczán 480—60O fillér 
páronként. 

A tojásüzlet még leginkább kedvező. Prima áru, 
melyből nagyon kevés érkezik piaczra, 80—84, erdélyi 
76—78 koronát jegyez eredeti ládánként. 

A vajüzlet változatlan. Prima teavaj 200—230, 
főzővaj 160—180, turó 16—24 fillér kilónként. 

Vágott libának az ára a kisebb hozatalok folytán 
javult, a hangulat kellemesebb lett. I-rendü áru 90—106, 
II-rendü 80—88 filléren kelt el kilónként. 

A gyümölcsüzlet változatlan. Prima alma és 
körte nagyon keresett, ellenben közönséges fajták, 
melylyel a piacz tulbőven van ellátva, csak nyomott 
árak mellett cserélnek gazdát. Szőlőből a hozatalok 
nagyon mérsékeltek. 

Rózsaburgonya 3.20—3,40, sárga 3.80—4.00, 
kifli 10 korona 1C0 kgrként. Fejeskáposztánál az irány, 
zat — miután a beraktározott áru nyomott áron már 
eladatott — kellemesebb lett. Eladtunk fejeskáposztát 
3.60—4.20 koronáért, vaggontételeket 100 kgrként 
számítva. 

Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
november hó 23 án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
67 árus 154 db sertést, 2 árus 9 db süldőt, 3400 kg. 
friss hust, 800 kg. füstölt hust, 2000 kg. szalonnát, 1400 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 54 
drb sertést, Czeczéről 2 árus 26 drb sertést, Duna-
patajról 5 árus 45 darab sertést, Dunavecsérői 3 
árus 18 drb sertést, Ráczkevéről 2 árus 14 drb 
sertést, Soltról 4 árus 32 drb sertést, összesen 19 árus 
189 drb sertést, helybeli árus 154 drb sertést, mind-
össze 343 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a kővetkezők: Friss ser-
téshús 1 kg. 88—100 Iillér, 1 q K., süldő-
hus 1 kg, 120—128 fillér, 1 q K., füstölt 
sertéshús ! kg. 112—128 fii. 1 ̂  q korona, 

_ . - fillér) 
fillér, disznózsír 

— fillér, kocsonyahús 
- fillér, füstölt sonka 

-124, 1 
-64, 1 kg. 
-140 fillér. 1 

HMeglinsvásár a Gara y-téri élelmi piaczon 
1900. november 23-án. (Aszékesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
62 árus 109 db sertést, 2 árus 10 db süldőt, 4000 kg. 
friss hust, 1400 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, — — kg. kocsonya-
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hust, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, -
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: N.-Kőrösről 11 árus 119 drl 
sertést, Czeglédről 6 árus 87 darab sertést, Nagy-
Székelyről 5 árus 87 drb sertést, Dunapatajról 1 árus 

- 6 drb sertést, Kun-Szent-Miklósról 2 árus 12 drb sertést, 
Kis-Hartyánról 1 árus 5 drb sertést, Monorról 5 árus 
14 drb sertést és 131 drb süldőt, összesen 31 árus 
330 drb sertést és 131 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshúsul kg. 96-100 fillér, 1 q korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér, 1 q korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 100-104fillér, 1 q —korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 128—136 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—112 fillér, 1 q 
korona, disznózsír 1 kg. 120 fillér, 1 q 
korona, kocsonyahús 1 kg. 60-64 fillér, 1 q 
korona, füstölt sonka 1 kg. 136—140 fillér, 1 q 
korona, kolbász 1 kg. Disznósajt 1 kg. 
hurka —, 1 drb , töpörtő 1 kg. fii lér. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900, november 23-án. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a „ Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 92 szekér 
réti széna, 40 szekér muhar, 23 szekér zsupszalma 
16 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 13 szekér egyéb takarmány 
(zabosbükköny ésjóhere stb.) 400 zsák szécska. . 

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

széna 480—523, muhar 480—540, zsupszalma 240—290, 
alomszalma 240—260, egyéb takarmány , 
lóhere_ 440—460, takarmányszalma , 100 kéve 
tengeriszár , luezerna — , sarjú 

, szalmaszecska 300—340, széna , uj , 
— , zabosbükköny 400—520. Összes kocsiszám 188, 
suly 263,200 kg. 

Allatvásárok. 

Budapesti ssnréiisarhavásár. 1900. nov. hó 22-én. 
A székesfővárosi közvágóhíd ét marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 308 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 43 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — drb ; ölött belföldi 
7 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott —• 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
el&datott — drb, növendék boriu — drb, eladatott 
—•— drb, ölött bárány 29 drb, eladatott — drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

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

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 60'—80 — 
koronáig, kivételesen 88 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 36—40 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi ICO—105 koronáig, kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. — koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány 10 14'—koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és teajészmarsiavásitr. 1900 
évi november hó 22 én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Kőztelek' részére 
Felhajtatotí: 191 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 22 
db, közép 8 rib, alárendeli — db. Fejőstehén : fehér 
— db, tarka 112 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly — dl, bonyhádi 48 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Vevők hiányában jármosöirökre és fejőstehe-
nekre az üzlet gyenge. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör , középmin. jármos öiőr — pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., • K-.ig fáronkint. 
jobb minőségű jármos ökör — mm.-kint é. s., tarka 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért éí 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 120—220 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 230—330, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Bnáapesti víígóiuarhavásár. 1900. évi nov. hó 
22 én. (A budapesti közvágóhíd és rnarhavásárigazqatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 3684 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1224 db magyar és tarka 
ökör, 469 db magyar és tarka tehén, 1643 db szerbiai 
ökör, léi db,szerbiai tehén, 18 db boszniai ökör, 7 db 
£03iniai tehén, 138 db bika és 34 db bivaly. 

Vágómarha felhajtás 300 darabbal nagyobb volt, 
mint a mult héten, a jó minőségek ára változatlan, 
silányabb minőségek 2 koronával mmázsánként olc sób-
bak voltak. Konzervgyári czélokra vásároltak mintegy 
300 drbot s mivel az e czélra való ökrökből kelleténél 
nagyobb volt a felhajtás, ezek 1—2 koronával olcsób-
ban keltek el. 

Minőség szerint: 10 darab elsőrendű hizott 
113 db középminőségü és 18 db alárendelt min. bika 
225 db elsőrendű hizott ökör, 2630 db közép-
minőségü ökör és 36 db alárendelt min. ökör; 24 db 
«I«őrendű hizott tehén, 496 db középminőségü tehén, 
132 db alárendelt minőségű tehén. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 62- 68 —, kivételesen —•——, 
hizott magyar ökör középminőségü 54- 60 —, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 46' 52-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 40—64 —, kivételesen tarka 
tehén —•—•—, magyar tehén középmin. 40— 64'— (—), 
slárecdelt minőségű magyar és tarka tehén 40' 
64'—, szerbiai ökör jobb minőségű 43- 60 —, kiv. 
64 —, szerbiai ökör középminőségű 40'—46-—, Szerbia' 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bik* 
42—64-—, kivételesen —.—, szerbiai bivaly 30—44 —, 
kiv. , magyar legelőmarha I. rendű 40—54, 
II. rendű koronáig métermázaánkint élősulybar. 

Bndapcstí lóvásár. Budapest, 1900 nov. 22-én, 
budapesti vásárigazgatóság jelentése » ,Köztélek* 

részére). 

Felhajtatott összesen 549 db. Kiadatott 314 db. 
Jobb minőségű lovakból hátas 8 drb, eladatott 2 db, 
3SO-420 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 15 db, 
eladatott 4 db, 350-400 K.-ért, nehezebb kocsilő 
(hintós) 20 db, eladatott 2 db 260-320 K.-ért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 25 db, eladatott 13 db 200-
260 K.-ért, ponny — db, eladatott 0 db K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros lő 
stb.) 60 db, eladatott 25 db 120-180 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 340 db, eladatott 225 db 70—150 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 81 db, eladatot! 
43 db 20—48 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 94 db, 
az állatkert részére vásároltatott 8 darab, tu 
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be 
tegségre gyanús lő lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
% gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai íertc * vásár. 1900 évi nov. hó 23-án. 
(Misi magyar sirtéshuhló-részvénytársaság telefon je-
lentése Köztelek" részére.) Az üzlet nehéz áruban kelle-
mes volt. Heti átlag-árak : Magyar válogatott 320— 
380 kgros nehéz 96—98 fii., 280—300 kgrammos nehéz 
96-97 fii., öreg 300 kg. tuli fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 90—93 f. Román — 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 4% 
engedmény szokásos. — Eleségárak: Tengeri 13 55 
— korona, árpa uj 12-40 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány : november 16-án maradt 36114 darab. Fel-
hajtás : Belföldről 981 darab, Szerbiából 1780 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 2761 db. Főösszeg 38875 db. Állomány 
és felhajtás együtt —- drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (1—X. kerületi 1059 drb, belföldre Budapest 
környékére 793 drb, Bécsbe 101 drb, osztrák tar-
tományokba 751 drb, Ausztriába — db. Kémet bíró-
dali mba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2717 db. A szappangyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 0 darab, vaggonokből kirakott hulla 
1 darab, borsókásnak találtatott 12 darab, összesen 
13 db. Maradt állomány 36158 drb. A részvény-szállá 
sokban 1325 drb van elhelyezve. Az egészségi és trsn-
litófzáliásokban maradt XI/16. 5948 db. Felhajtás: Szer-
Mából 1780 db, Romániából drb, összesen 7728 drb. 
Elhajtás: 1203 drb, maradt állomány drb és 
pedig — drb szerb és 6525 db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-íől máig 295 drb a fogyasztás alól ki 
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

ingatlanok árverései (40)00 korona bees 

értékes M á i ) 

(Kivonat a hivatalos lipból.) 

Nov. 27. Budapesti atkviha- Seifert 980126 
kir. tvszék tóság Ágost Károly 

Nov. 30. Budapesti atkviha- Schein 207135 
kir. tvszék tóság Adolf 

atkviha- Weisz 109492 
tóság Gusztáv 
atkviha- Stadt- 42715 
tóság drucker Károlyné 
atkviha- Lechner Gyula 
tóság 233527-25 

a tkvi ha- Blumen-, 42925 
tóság schein Józsefné 
atkviha- özv. Fázy 127104 
tóság Józsefné 

Decz. 4. 

Decz. 4. 

Decz. 

Decz. 10. 

Decz 10.-

Decz. 12. 

Decz. 13. 

Decz. 13. 

Decz. 17. 

Decz. 22. 

Decz. 22. 

Decz. 27. 

Decz. 28. 

Decz. 28. 

Decz. 28. 

Decz. 31. 

Jan. 16. 

atkviha- Csillag 81300 
tóság Károly 
a tkvi ha- B. Kovács 109500 
tóság János 
atkviha- Szelnár 82272 
tóság Vilmos 
atkviha- Strasser 775010 
tóság Ulrik 
atkviha- Heller 438909 
tóság Lipót 
atkviha- Susa 159419 
tóság Manóné 
a tkvi ha- Prohászka 40229S 
tóság Ferenez 
atkviha- Fekete 317821 

kir. jbirőság 

Debreczeni 
kir. tvszék 

kir. tvszék 

kir. tvszék 
Munkácsi 
kir. jbirőság 

Egri 
kir. tvszék 

a tkvi ha- Van Royen 217843 
tóság Heinrich Mária 

ker. a tkvi ha- Szél 150649 
tóság Samu 
a tkvi ha- Szikszay 688694 
tóság Gyula 
atkviha- Jiraszek 502902 
tóság Nándor 
a tkvi ha- Stefanovits 73558 
tóság Miklós 
atkviha- Kinszky 53080 
tóság sz. Politzer Eszti 
atkviha-Krell 288077 
tóság István 
atkviha- Perich 290009 
tóság Károly 
atkviha- Kroó 45728 
tóság Mina 
a tkvi ha- Egri keres- 60000 
tóság kedelmi és 

iparhitelintézet 
atkviha- Schmidt 46363S 
tóság Ödönné 
atkviha- Melenczei 40327 
tóság gör. kel. szerb 

egyházközség 

Szerkesztői üzenetek. 

B. J. urnák, Ballaró. Névtelenül beküldött kér-
déseket figyelembe nem veszünk. Tessék kérdését meg-
ismételni és teljes nevét kiirni. 

" Mezőgazdák ügyeimébe! " 

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

RÉSZVÉNYTÁRSULAT 
B U D A P E S T E N , 

K Ü L S Ő VÁCZI-UT 7. SZÁM. 

2V1, 3ty«, 4, 4»/«, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

magánjárók 
(uti mozdonyok . ) 

KérjOkmlnden szakbavágó kérdéssel bi-

zalommal hozzánk fordulni, készséggel 

adunk kimerítő ét felvilágosító válasxi. 

'Adtgyztrkíváattra dljmsstnss kUlistít 
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A mezőgazdasági érdekképviselet és a jégbiztosítás 
kérdése. 

Az ötödik szövetségi 

Nemcsak a mezőgazdaságra, de a gazda-
sági egyesületekre sem volt valami kedvező a 
90-es évek első fele. Ez az időszak volt az, 
amelyben a mezőgazdasági válság elviselhe-
tetlenül nehezedett a gazdára s ez volt az az 
időszak, amidőn a gazdasági egyesületek a 
kormányzat részéről nemcsak határozottan 
mellőztettek, de minden törekvés odairányult, 
hogy a gazdatársadalom ezen hasznos tényezői 
működése megakasztassék. 

A mezőgazdasági válság nyomása alatt 
szenvedő gazdaközönség a gazdasági egyesü-
letekben találta meg azt az alkalmas ténye-
zőt, amelynek utján panaszait, óhajait ki-
fejezésre juttathatta. Az akkori uralkodó irány-
zat a mezőgazdaságnak nem volt kedvező. 
S igy egész természetes, hogy a gazda-
sági egyesületek megnyilatkozásai nem a 
legnagyobb rokonszenvvel találkoztak a kor-
mányzat körében.-Csendes nyomás indult meg 
tehát a gazdasági egyesületekkel szemben, 
amely előtt ha a gazdasági egyesület meghaj-
lott, a kormány legmesszebbmenő jóakaratát 
és anyagi támogatását élvezhette, ha makacsul 
ismételten hangoztatta a mezőgazdaság nyomott 
helyzetét, a kormányzati irányzat megváltoz-
tatásának a szükségességét, akkor nemcsak a 
működése alapját képező kormánytámogatás 
vonatott meg, de azon teendők végzésétől is 
felmentetett, amelyeket eddig kisebb vagy 
nagyobb sikerrel a gazdasági egyesületek 
végeztek. 

A kegyelemdöfést volt hivatott megadni 
a gazdasági egyesületi működésnek a megyei 
mezőgazdasági bizottságok szervezése. 

A kormánynak ez az intézkedése azon-
ban egyúttal betetőzése volt a gazdasági egye-
sületi élet Sturm und Drang periódejának. 

Az elégedetlenség a gazdaközönség kö-
rében a tetőpontra hágott s az 1895. évi 
Ill-ik országos gazdakongresszuson kitört. 

De nem szabad kitörésnek neveznünk a 
gazdaközönség impozáns, nyugodt és méltó-
ságteljes állásfoglalását, amely gondosan elő-
készített és szokatlanul tanácskozásaiban a 
magyar agrárpolitika alapjait fektette le. 

A gazdatársadalmi élet annálessi fé-
nyesebb lapokat nem mutatnak és sokáig nem 
mutathatnak fel, mint amelyre a IH-ik or-
szágos gazdakongresszus tárgyalásai vésvék. 
Ezen a kongresszuson lett először nemcsak 
alaposan megvitatva a mezőgazdasági érdek-
képviselet kérdése, de iti hozattak oly hatá-
rozatok is, amelyek a gazdatársadalom egy-
öntetű véleményének a kifejezői. 

A gazdasági egyesületekben és a gazda-
sadalomban az elnyomatás időszaka alatt na-
gyon megérlelődött annak a szüksége, hogy 
az addig fennállott szövetséges gazdasági 
egyesületek központi szervezete helyébe egy 
uj, állandóbb természetű összeköttetést létesít-
tessék a gazdasági egyesületek közölt, amely-
nek egyúttal hivatása volna a .mezőgazdasá-
got érdeklő fontosabb kérdések előkészítése, 
tárgyalása és figyelemmel kisérésén kivül a 
mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozási 
uton való szervezését előkészíteni s siettetni. 

nagygyűlésen előadja : liuMnek Gyula, 

A gazdasági érdekképviseleti szakosz-
tálynak a mezőgazdasági érdekképviseletre 
vonatkozó XLIV. számú határozatát az aláb-
biakban közlöm: 

Kimondja a kongresszus hogy: 
1. a mezőgazdasági érdekképviseletnek 

az egész országra kiterjedőleg egyöntetű és 
törvényhozási uton való szervezését sürgős 
szükségnek tartja: 

2. hogy a szervezés 
a) társadalmi uton és 
5) a közigazgatással kapcsolatban történjék, 
3. hogy az érdekképviseleti szervezetek-

nek, azok hasznos működése biztosításául a 
törvényhozás által a földadóból bizonyos 
százalék rendelkezésére bocsájtassék. 

A) Mondja ki a kongresszus hogy: 
1. a társadalmi szervezet a szabad tár-

sulás elvén épüljön fel és alapját a jelenlegi 
és ezentúl alakítandó gazdasági egyesületek 
képezzék; 

2. hogy a szervezet teljesen autonom 
hatáskörrel bírjon, szervezete, feladata, jogai 
és kötelességei, a közigazgatási hatóságokhoz 
való viszonya törvényhatóságilag állapíttassa-
nak meg; 

3. kívánatosnak tartja, hogy a szervezet-
nek törvények, miniszteri rendeletek és megyei 
szabályrendeletek alkotásánál a közreműködés 
biztositassék; 

4. hogy az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és a megyei gazdasági egyesületek 
egy országos gazdaszövetségben való egyesü-
lése törvényileg szabályoztassék; 

B) Kimondja a kongresszus, hogy: 
1. szükségesnek tartja, hogy a mező-

gazdaságot érdeklő törvények és rendeletek 
végrehajtásánál a szabadtársulás alapján ala-
kult és alakulandó gazdasági egyleteknek be-
folyás biztositassék. Ennélfogva: 

2. A törvényhatósági közigazgatás a 
mezőgazdaságot érdeklő ügyekben a várme-
gyei gazdasági egyesületnek mint tanácsadó, 
esetleg végrehajtó szaktestületnek közreműkö-
dését igénybevenni tartozik; 

3. a gazdakongresszus felhívja a gazda-
közönséget, hogy az olyan vármegyékben, ahol 
megyei gazdasági egyesület még nincs, ott 
ilyeneket alakítson; 

4. ha valamely vármegyében gazdasági 
egyesület nem alakul, ugy a mezőgazdasági 
bizottság tagjai kizárólag a törvényhatósági 
bizottság azon tagjait válaszszák, akik földbir-
tok vagy bérlet után fizetett adó alapján tagjai 
a törvényhatósági bizottságnak vagy pedig, 
mint gazdatisztek állandóan mezőgazdasági 
üzemmel foglalkoznak; 

5. kívánatos, hogy a földmivelésügyi mi-
nisztert a megyénként kinevezett gazdasági 
felügyelő képviselje, ki egyúttal a megyei 
mezőgazdasági bizottság előadója is. Kívánatos 
továbbá, hogy ezen állások még az érdekkép-
viselet törvényhozási uton való szabályozása 
előtt szerveztessenek és csakis magasabb 
gazdasági szakképzettséggel biró egyének által 
töltessenek be. 

G) Kimondja a kongresszus, hogy: 

a Szövetség titkára. 

a mezőgazdasági érdekképviselet meg-
felelő fokban a minisztériumban is keresztül-
viendő oly irányban, hogy a mezőgazdasági 
osztályok ügyei vezetésénél, amint az az 
erdészeti osztályoknál tényleg fennáll, fokoza-
tosan a gazdasági, illetőleg állatorvosi minősí-
téssel biró szakemberek alkalmaztassanak. 

D) Felkéri végül a kongresszus a szövet-
ségbe lépett gazdasági egyesületek nagy-
gyűlését, hogy addig is, mig a mezőgazdasági 
érdekképviselet törvényhozási uton szerveztet-
nék, a gazdasági egyesületek szövetségét újjá-
alakítsa oly módon, hogy: 

1. a gazdasági egyesületek lehetőleg egy-
öntetű alapszabályokkal ujjászervezkedjenek, 
hogy az egyöntetű és tervszerű eljárás már az 
alapszabályokban biztosittassék; 

2. az országos szövetségbe való tartozás 
az alapszabályokban kifejezésre jusson ; 

3. az országos szövetség alapszabályai 
átalakíttassanak olymódon, hogy annak akczió-
képessége biztosittassék; 

4. az országos szövetség évenként legalább 
egyszer nagygyűlést tartson; 

5. az országos szövetségi, nagygyűlés 
határozatainak végrehajtó-bizottsága és igy a 
megyei gazdasági egyesületek központi választ-
mánya az országos magyar gazdasági egyesü-
let igazgatóválasztmánya legyen; 

6. az országos magyar gazdasági egyesü-
lettel kapcsolatban az országos szövetség 
állandó irodát tartson fenn, melynek költségeit 
arányos hozzájárulás utján a tagegyesületek 
fedezik; 

7. Az igy állandó jelleggel szervezet köz-
pont tartsa fenn az érintkezést a tagegyesüle-
tek között és a nagygyűlés határozatainak ugy 
a központban, mint a vidéki gazdasági egyesü-
letek által való végrehajtásáról gondoskodjék; 

8. kívánatos, hogy e szervezkedéssel 
tegyék emlékezetessé a gazdasági egyesületek 
az ezredéves ünnepet. 

A Ill-ik országos gazdakongresszus ezen 
határozata nagy körültekintéssel s a létező 
intézmények működésének a felhasználásával 
állapítja meg azon irányelveket, amelyek alap-
jín a mezőgazdasági érdekképviselet kérdésé-
nek megoldását kivihetőnek tartja. 

Ezen határozatnak D) pontja a gazdasági 
egyesületektől várta végrehajtását. Ezen D) 
pontban lefektetett határozatok végrehajtásán 
alapszik a határozat többi részének a végre-
hajtása. 

Hogy a gazdasági egyesületek a Ill-ik 
orsz. gazdakongresszus intenczióinak a maguk 
részéről mindenben megfeleltek, igazolja a 
mai szövetségi nagygyűlés is, amely a soro-
zatban már V-ik s amelyben örömmel konsta-
tálhatjuk, hogy a gazdasági egyesületeknek 
túlnyomó része felfogva a tömörülés szükséges-
ségét, a szövetség tagjai sorában foglal helyt. 

A Gazdasági Egyesületek Országos Szövet-
sége azon alapelveken épült fel, amelyek a 
hivatkozott kongresszusi határozat D) pontjá-
ban vannak lefektetve. 

. S sz eredmény, az eddigi tapasztalat 
azt igazolja, hogy a Gazdasági Egyesületek 
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Országos" Szövetségének a megalakulásához 
fűzött remények nagyrészben megvalósultak, 
mig az azzal szemben támasztott aggodalmak 
alaptalanoknak bizonyultak. 

A Gazdasági Egyesületek Országos Szövet-
ségének a megalakulásával a gazdasági egye-
sületekre egy uj jövő hajnala virradt, amely 
kapcsolatos a magyar gazdatársadalom öntevé-
kenységének a felkeltésével. 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület", mint a Szövetség központja és végre-
hajtő organuma összes tevékenységét odairá-
nyitotta, hogy a gazdatársadalmat letargiájából 
felrázza, tevékenységre késztesse. 

És ez a következetes s tervszerű mű-
ködés bár lassan, de fokozatosan s mind 
nagyobb eredményeket szül s ma teljes meg-
nyugvással konstatálhatjuk azt, hogy a gazda-
sági egyesületek és ezek kebelében a gazda-
társadalom működése sokkal élénkebb, sokkal 
mozgékonyabb, mint a mult bármely időszaká-
ban volt és konstatálhatjuk azt is, hogy a 
gazdatársadalom ezen élénkebb tevékenysége, 
a közügyek iránti érdeklődése, a közös kérdé-
sekben való összetaitása szülte azon örven-
detes változást, amely ma a mezőgazdasági 
kérdések intézésénél minden téren tapasz-
talható. 

Különösen egyes gazdasági egyesületek 
tevékenysége az utolsó években oly arányokat 
vett, amelyekről azelőtt álmodni sem mertünk 
s ami még különösebb, hogy e bámulatos te-
vékenységgel azon gazdasági egyesületeknél 
találkozunk, amelyek azelőtt gazdatársadalmi 
téren jelentőséggel egyáltalán nem birtak, 
amelyek a gazdatársadalmi mozgalmakban szá-
mottevő tényezőkként sohasem szerepeltek. 

A társadalmi tevékenység ezen fellendü-
lésében tagadhatatlanul érdemei vannak a 
Szövetségnek, amely az erők tömöritésével az 
eddig iránytalanul működő tényezőket közelebb 
hozta az egyes működésének megismertetésével 
tevékenységükre serkentőleg hatott, irányított, 
példát mutatott, eszméket adott s a vidék által 
termelt eszméket felkarolta s egyáltalán teljes 
erejével közreműködött azon, hogy a tár-
sadalomban s a gazdasági egyesületekben az 
összetartozandóság, az együttműködés eszmé-
jét és szükségességét nagygyá nevelje s az 
elforgácsolt kicsi erőket egy hatalmas erő-
forrássá egyesítse. 

A közös működésnek varrnak is már fé-
nyes eredményei. S ezen eredményekből ki 
vette részét az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület", amely mint a Szövetség központja 
és végrehajtó közege, reputácziójában, tekin-
télyében óriásit emelkedett, működési köre 
szélesebb alapokat nyert s a vidéki gazdasági 
egyesületekben a mezőgazdaság javán kész-
séggel közreműködő hasznos munkatársa-
kat lelt. 

A vidéki gazdasági egyesületek pedig a 
Szövetségbe való belépés által nemcsak hogy nem 
adták föl működési szabadságukat, de sőt az 
eddigi ismeretlenség homályából módjuk van a 
szövetség révén kiemelkedni, módjuk van a 
megye szük határain felülemelkedő eszmék 
iránt a Szövetség révén országos érdeklődést 
kelteni. 

Egyébként a gazdasági egyesületek tevé-
kenysége fokozódásának legfényesebb bizonyí-
téka a Szövetség Évkönyve, amely hü tükre 
annak a sokoldalú munkálkodásnak és foko-
zott tevékenységnek, amelyre a gazdasági 
egyesületek működése az elmúlt évben ki-
terjedt. 

Ez az Évkönyv megdönthetlen bizonyí-
téka annak, hogy a gazdasági egyesületek 
működésének ha serkentője nem, ugy leg-
kevésbé volt akadálya a Szövetségbe való 
lépés. 

Nem kutatjuk, egyébként, hogy a gazda-
sági egyesületek fokozott tevékenységét mely 
szerencsés körülmények összejátszása idézte 
fel, egy azonban bizonyos, hogy a gazdasági 
egyesületek működése iránt a kormány, a tár-

sad ilom mind fokozottabb igényeket támaszt 
s hogy ezen fokozódott igényeket kielégíteni a 
gazdasági egyesületek csak igen kevés része 
képes. Csak hogy egy kérdést említsek, a gazda-
sági egyesületeknek a szövetkezeti téren való 
működés egymagába i is annyira képes igény-
bevenni, hogyszerény anyagi eszközeik mellett 
más irányú sikeres működésre alig számol-
hatnak. 

Hogy pedig a gazdasági egyesületek a 
kormányzat részéről egyébként is hasznosit-
haló és sikerrel felhasználható közegek, iga-
zolják azok az eredmények, amelyeket a föld-
mivelésügyi miniszter a téli gazdasági elő-
adásoknak a gazdasági egyesületek utján való 
rendezése által elért. 

Mily működést fejthetnének ki azonban a 
gazdasági egyesületek megfelelő anyagi eszkö-
zök birtokában s illetve mily más képe volna 
gazdasági életünknek, ha a gazdasági egyesü-
letek valamennyije oly anyagi eszközökkel ren-
delkeznék, mint azok, amelyek ma eredményes 
működéssel számolnak be. Igaz, hogy azok a 
sokoldalú tevékenységet kifejtő gazdasági 
egyesületek sem rendehceztek előbb az ered-
ményesebb működéshez nélkülözhetlen anyagi 
eszközökkel, de sikerült azokat épp működésűk 
által megteremteni, bár ily módon sok gazda-
sági egyesület juthatna hasonló helyzetbe, 
lü:önösen akkor, ha a kisebb működési terü-
letű gazdasági egyesületek egyesülnének, ha a 
kisebb megyék együtt legalább egy gazdasági 
egyesületet tudnának megfelelőleg működtetni. 

A legtöbb gazdasági egyesületnek az a 
hibája, hogy nem bir megfelelő adminisztratív 
erővel. Hogy ez mit jelent, igazolja épp a 
tevékenyebb gazdasági egyesületek élete, amelyek 
addig, amig ily megfelelő s egész működését 
a gazdasági egyesületnek szentelő adminisztratív 
erővel nem birtak, ugyancsak szerény körben 
mozgott. 

Gazdakörök szervezésével, a taglétszám 
szaporításával, a megyei törvényhatóság támo-
gatásának kieszközlésével megvan a rnód 
arra, hogy a gazdasági egyesületek legalább 
az adminisztráczió legszükségesebb kiadásait 
megszerezzék, amely ha megvan, egyúttal 
megvan az alap arra is, hogy a földmivelés-
ügyi kormány támogatását kikérje és kiérde-
melje mindazon kezdeményezéseihez, amelyek 
a közjavat czélozzák. 

De a szükséges anyagi eszközöknek, 
mondjuk az öntevékenység utján való elő-
teremtése csakis ott fog sikerre vezetni, ahol 
erre az alap megvan, elsősorban a mező-
gazdasági kultura magasabb fokán álló megyék-
ben, majd az Alföldön, de már kevésbé az 
északi és az erdélyi megyékben, ahol a mező-
gazdasági kultura fejletlen kis terjedelmű is 
s ahol az egyes megyék gazdatársadalmának 
tömörülése esetén is alig lesz lehetséges az 
adminisztratív költségek fedezéséhez szükséges 
anyagi eszközöket előteremteni. 

De maga a Gazdasági Egyesületek Szövet-
sége is nagyon szükségli a tagok hathatósabb 
anyagi támogatását. Sajnosan tapasztaljuk, hogy 
a gazdasági egyesületek még azt a csekély 
áldozatot is, amelyly el a szövetségi tagság jár, 
csak többszörös sürgetés után hozzák meg 
s egyesek egyáltalán nem hozzák meg. Az 
.Országos Magyar Gazdasági Egyesület" pedig 
már annyival járul a Szövetség támogatásá-
hoz, hogy részéről nagyobb áldozat nem kö-
vetelhető. Igaz, hogy legutóbb a földmivelés-
ügyi miniszter anyagi támogatására is számit-
hat a Szövetség, ez a támogatás is azonban 
épp oly ingatag alapon nyugszik, mint minden 
időleges kormánysegély, amelyet esetről-esetre 
kérnünk ős kiérdemelnünk kell. 

A gazdasági egyesületek anyagi helyzete 
pedig olyan, hogy a szövetségi központ azok-
kal szemben nagyobb igényeket az eddigieknél 
nem támaszthat. 

A központi működés eredményesebbé 
tétele szempontjából is fontos körülmény tehát, 
hogy a vidéki gazdasági egyesületeket anyagi-

lag talpraállitsuk, hogy azok működését haté-
konyabbá tegyük, amikor is a perifériális 
működés erősbödésével a központ is meg-
nyeri a szükséges anyagi és erkölcsi tám-
pontokat. 

A gazdasági egyesületi működés fejlesz-
tése és életrekeltése nemcsak mezőgazdasági, 
de nemzeti és általános kulturális szempont-
ból is kiváló jelentőséggel és fontossággal bir, 
az ország északi és erdélyi vármegyéiben 's 
általában mindenütt a nemzetiségi és mező-
gazdaságilag szegény, vagy elmaradt vidéke-
ken. A liptói, a szepesi, a szolnok-doboka-
megyei gazdasági egyesületek évi jelentései 
e tekintetben sok megfontolni valót tárnak 
elénk. 

A cselekvés tizenkettedik órájában va-
gyunk. S ugy látszik, hogy ennek teljes tudatá-
ban van a mezőgazdaság ügyei iránt oly nagy 
érdeklődéssel viseltető, szükségleteit oly különös 
érzékkel felismerő földmivelési miniszterünk. 

Legalább erre enged következtetni a 
földmivelésügyi minisztérium költségvetése, 
amelyben a mezőgazdasági érdekképviselet 
szervezetének előkészítésére 20,000 korona 
van előirányozva. Ez a tétel sejtetni engedi, 
hogy a földmivelésügyi miniszter a mező-
gazdasági érdekképviselet kérdésével komo-
lyan foglalkozni óhajt s ebből folyólag reánk 
is az a kötelezettség hárul, hogy ezen elő-
készítő munkálatoknak azok megkezdése előtt 
bizonyos irányt szabjunk. 

Halvány sejtelmünk sem lehet, hogy a 
földmivelésügyi miniszter mely irányban czé-
lozza az előkészítő munkálatokat megindítani, 
ami álláspontunk azonban egészen világos. 

I Ami teendőink tisztázottak. A Ill ik országos 
gazdakongresszus határozata bevezető részé-
ben kimondja a mezőgazdasági érdekképvise-
let törvényhozási uton való szervezésének 
nemcsak a szükségességét, de megjelöli a 
követendő irányt is, amennyiben a mező-
gazdasági érdekképviseletet társadalmi uton 
és a közigazgatással kapcsolatban czélozza 
létesíteni. 

A határozat A.) pontja vázolja a társa-
dalmi szervezés alapelveit, mig B) pontja a 
közigazgatással kapcsolatos szervezkedést, 
melynek bázisát a társadalmi szervezet 
képezi. 

Ott, ahol gazdasági egyesület van, a köz-
igazgatással kapcsolatos teendőket is ez a 
testület látja el, ott ahol gazdasági egyesü-
let nem alakult, mezőgazdasági bizottság ala-
kítandó. 

Ez a tervezet számol a létező gazda-
sági egyesületekkel és számol a közigazgatás 
szükségletével s nekünk, akiknek ezen határozat 
kötelességünkké teszi a mezőgazdasági érdekkép-
viselet törvényhozási uton való szervezésének a 
sürgetését, a jelenben a szerzett tapasztalatok 
után fokozott és megerősödött meggyőződéssel 
kell kitartanunk a Ill-ik orsz. gazdakongresszus 
által lefektetett alapelvek mellett, sőt alig ha csa-
lódunk, hogy maga a földmivelésügyi minisz-
ter eredményes működése közepette azt az 
erős meggyőződést kellett, hogy merítse, hogy 
a gazdasági egyesületek azok az alkalmas fak-
torok, amelyeknek a felhasználásával lehet a 
a mezőgazdasági érdekképviselet kérdését leg-
rövidebb uton legsikeresebben dűlőre juttatni. 

A mezőgazdasági érdekképviselet tör-
vényhozási uton való szervezésének legnagyobb 
akadálya volt a pénzkérdés. Azt lehet mon-
dani, hogy ezen kérdés gyakorlati megvalósí-
tásának az anyagi eszközök hiánya állott az 
útjában. S ennek, valljuk be őszintén, nagy-
részben maga a gazdatársadalom az oka, amely 
nem tudott egy egyöntetű azonos álláspontra 
jutni, azon forrás megjelölése tekintetében, 
amelyből a mezőgazdasági érdekképviselet 
szervezéséhez szükséges anyagi eszközök me-
nthetők. 

Három irányzat küzdött itt egymással 
szemben. A félhivatalos irányzat hajlandó volt 
a mezőgazdasági érdekképviselet által szüksé-
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gelt anyagi eszközöket a földadó után kive-
tendő pótadó által előteremteni. Ez a meg-
oldás azonban nem tetszett a mezőgazdasági 
köröknek, aminthogy nem is tetszhetett, mert 
a mezőgazdaságnak bármely ujabb megterhel-
tetése ellen jogosan és kötelességszerűen kel-
lett tiltakoznia minden gazdasági tényezőnek 
akkor, amidőn a közterhek a mezőgazdasági 
válság közepette amúgy is elviselhetlenül ne-
hezedtek a mezőgazdára. 

A mezőgazdasági körök részéről ezzel 
szemben az a kívánalom jutott kifejezésre, 
hogy a földadó bizonyos °/o-a fordittassék e 
czélra, vagy hogy általában az állami bevéte-
lekből fedeztessenek a mezőgazdasági érdek-
képviselet szükségletei. 

Ezen megoldás meg a kormánynak nem 
volt Ínyére, amely akkor egyébként is deficzi-
tekkel küzködött s az adóbevételeknek bár-
mely czimen való csorbitása elől mereven el-
zárkózott. A pótadós rendszer azonban mégis 
részben utat tört magának, amennyiben a 
gazdasági egyesületekkel szemben szervezett 
mezőgazdasági megyei bizottságoknak meg-
adatott a jog, hogy adminisztratív költségeik 
fedezése czéljából pótadót vethessenek ki a 
megye földbirtokosaira. 

A kormány azon elvi álláspontja, hogy 
a mezőgazdasági érdekképviselet költségeit az 
érdekeltség, tehát a földbirtokosok fedezzék, 
kétségtelenül helyes, de terhes is a gazdára, 
bár a kereskedelmi és ipari képviselet is ugyan-
ezen alapon van szervezve. 

Egy oly alapot kellene tehát megjelölni, 
amelyben az érdekelt gazdatársadalom s a 
kormányzat is megnyugvást találna, amely 
alap igénybevételével a mezőgazdaság ujabb 
megterheltetése is lehetőleg mellőztetnék. És 
egy ily alapot vélék megtalálhatni a jégkárok 
czimén engedélyezni szokott földadóleirá-
sokban. 

Amidőn azonban ezt a kérdést érintem, 
akkor lehetetlen mellőznöm ezzel szoros kap-
csolatban lévő egy másik kérdést is, a jég-
kár biztosítást. 

Mert amidőn javaslatom az, hogy jégkár 
czimén a jövőben senki sem tarthasson föld-
adó elengedésre ; igényt, akkor egyúttal meg-
kell adni a lehetőségét annak is, hogy a jégkár 
állal szenvedhető kárral szemben mindenki 
lehető jutányosán biztosithassa magát. 

A pénzügyminisztériumnak 1886—1898-ik 
évekre kiterjedő kimutatása szerint, a jégeső 
által okozott elemi károk czimén 9,026'237 kor. 
íratott le a földadóból, azaz évi átlagban 
900,000 korona. Ez egy igen tekintélyes ösz-
szeg, amelyhez még hozzászámítandó a fel-
vételi és egyéb adminisztratív költségek, ame-
lyek figyelembevételével kereken 1 millió kor. 
tehetjük azt az összeget, amely évenként a 
földadó-bevételeket csökkenti, ajégkárok czimén 
adott adóelengedések folytán. 

Ez mindenesetre egy oly tekintélyes ösz-
szeg, amelynek megfelelő fölhasználásával ugy 
a mezőgazdasági érdekképviselet, mint az olcsó 
jégbiztosítás kérdését megoldhatnók. 

A mezőgazdasági érdekképviselet kérdé-
sének fontosságát előzőleg elég részletességgel 
méltattam. Az olcsó jégbiztosítás szükségessé-
gét pedig belátta a szövetségi nagygyűlés 
akkor, amidőn a Gazdák Biztosító Szövetkeze-
tének a megalakítását kimondotta épp hivat-
kozással a jégkartell magas dijaira. 

A Szövetkezet megalakult s működésével 
feltétlenül eredményezni fogja a jégbiztositási 
dijak leszállítását. Ámde amidőn tudjuk azt, 
hogy Magyarország mennyire jégáldotta vidék, 
lehetetlen a kormány megfelelő segélye nélkül 
reménykednünk abban, hogy a jégdijak ala-
csonyak lesznek. 

A jégkárok nálunk ép oly gyakoriak, ép 
oly nagy kitérjedésüek, mint Bajorországban 
és Svájczban, azzal a különbséggel, hogy 
nálunk a jégverés által okozott károk a mező-
gazdasági kultura kiterjedtsége és egyoldalú-
sága folytán sokkal nagyobbak. 

S mit tett e két kormány törvényhozása ? 
Belátta a szükségességét annak, hogy a mező-
gazdaságnak is segélyére kell sietnie s lehe-
tővé kell tennie minden gazdának, hogy a jég-
biztosítással járó terheket elviselhesse. 

A svájczi szövetségtanács kimondotta, 
hogy ugyanazon összeggel járul a gazdák jég-
biztositási dijainak a csökkentéséhez, amily 
összeget ezen czélra az egyes kantonok tör-
vényhozása megszavaz. 

Igy állt elő ma az a helyzet, hogy kan-
tononként változólag a gazdák által fizetendő 
jégdijak 30—50%-át a kanton, illetve a szö-
vetségtanács fizeti, ami által a gazda egy oly 
segélyhez jut, amely nemcsak az ő adógara-
saiból, de az összes adófizetők hozzájárulásá-
ból fordittatik e czélra. 

Bajorország szintén törvényhozási uton 
intézkedett a jégbiztosítás kérdésében, amennyi-
ben a bajor királyi tüzbiztositási kamarával 
kapcsolatosan egy jégkárbiztositási kamarát 
szervezett, amelynek egy millió márka alap-
tőkét s előbb 40.000, 1898. óta pedig 200.000 
márka évi segélyt bocsájt rendelkezésére. 

Ezen nagyszabású támogatás tette lehe-
lővé, hogy Bajorország 8000 községe közül ma 
7000-re terjed ki a jégbiztositó kamara műkö-
dése s hogy a jégkár ellen biztosított összeg 
300%-al emelkedett. A bajor törvényhozás 
ezen nagyszabású áldozatkészségét azonban 
ellensúlyozza, hogy jégkárok czimén a kor-
mány többé nem jogosult bárkit is adóelenge-
désben részesíteni. S ez a helyes elv. Megadni 
a módot mindenkinek arra, hogy jégkár ellen 
a lehetőségig jutányosán biztosithasson s ebből 
folyólag megvonni a lehetőségét annak, hogy 
bárki is jégkár czimén ezen felül még adó-
elengedésre is tarthasson igényt. 

A magyar kormány a jégbiztosítás kér-
dése iránt a kellő érdeklődéssel viseltetik. 
Kétségtelen jelét adta ennek azzal, hogy a 
gazdák biztosító szövetkezetének megalakulá-
sát négyszázezer korona alap befizetésével 
segítette elő. Ez az érdeklődés azonban messze 
mögötte marad a tényleges szükségletnek s 
annak az áldozatkészségnek, amely a velünk 
hasonviszonyokkal biró két ország, Svájcz és 
Bajorország kormányzata részéről tapasz-
talható. 

Ha a bajor álláspontot elfogadjuk, mely 
szerint a jövőben jégkár czimén földadó le-
engedésre senki sem tarthat igényt, akkor 
évenként kereken 1 millió korona válik mobillé, 
más czélra hasznosithatóvá. 

S ez az összeg oly jelentékeny, hogy 
ennek egészben mezőgazdasági czélokra való 
fölhasználása esetén nemcsak a jégbiztosítás 
kérdését tudjuk sikeresen megoldani s a gazda-
közönséget az elvesztett kedvezményért egy 
sokkalta nagyobb előnyben részesíteni, de sőt 
a mezőgazdasági érdekképviselet régen vájudó 
kérdése is megoldásra juttatható, mert az 
ehhez szükséges anyagi eszközök bőven ki-
kerülnek a felszabaduló egy millió koronából. 

S ezen kétirányú megoldás alapjai sze-
rencsésen meg is vannak vetve. Itt van egyrész-
ről a gazdasági egyesületek orsz. szövetsége, 
amely a mezőgazdasági érdekképviseletnek, 
itt van másrészről a gazdák biztosító szövet-
kezete, amely a jégkárbiztosi,ás megfelelő 
szervezésének természetes alapját képezi. 

Ezen megoldással szemben csakis két 
ellenvetést emelhetni. Az egyik hogy a jégbizto-
sítás kérdésének ilyetén megoldása erősen 
érinti a biztosítással foglalkozó részvénytársa-
ságokat, másrészről, hogy a jégkár czimén en-
gedélyezett adóleszállltások kedvezményétől a 
gazdaközönség elesik. 

A hazánkban működő részvénytársaságok 
viselkedése a jégkárul megalkotása folytán 
egyenesen kötelességévé teszi a kormány-
nak, hogy a jégdijak leszállítása olcsóbbodása 
érdekében a szükséges intézkedéseket életbe-
léptesse. De egyébként is a bajor tapasztalat 
azt igazolja, hogy az államilag támogatott 

biztosító intézet mellett a magánvállalatok 
jégbiztositási üzletüket nemcsak be nem szün-
tették, de sőt ez hatalmas virágzának indult, 
ugy, hogy a jégbiztositási kamara életbelép-
tetése tekintve annak lassú fejlődését, a ma-
gánintézetek jégüzletét egyáltalán nem be-
folyásolta. 

Ez nálunk is valószínű mert az államilag 
segélyezendő szövetkezet részéről felkeltett 
verseny arra fogja késztetni a magánbiztositó-
kat, hogy nagyobb kedvezmények előnyös 
nyújtása által megtartsák, sőt gyarapítsák biz-
tositotfaik számát, mert nyilván való, hogy 
alacsonyabb díj mellett többen biztositanak s 
igy a díjbevétel is tetemesen nagyobb lesz s a 
koczkázat is jobban megoszlik. Ha ez nem 
következnék bs, akkor ez csakis a magán-
biztosítók hibája, de veszteség akkor sem 
háramlik reájuk, mert hisz ismételten hallot-
tunk körükből olyan nyilatkozatokat, hogy a 
jégbiztositási üzlet reájuk nézve egy oly teher, 
amelytől szívesen szabadulnak. 

A mi a másik támasztható ellenvetést 
illeti, hogy a gazdaközönség bizonyos kedvez-
ménytől esik el akkor, ha a jégkár címén eddig 
élvezett adóleengedésekről lemond, ámde ha 
ezzel a veszteséggel szemben szembeállítjuk 
azt a nyereséget, amelyet a mezőgazdaság az 
olcsó jégbiztositási dijakban nyert, ugy e ked-
vezménynek az elvesztése szót sem érdemel. 

A jégkár czimén adott adóleengedések 
csak azoknak szolgáltak előnyére, akik jégkárt 
szenvedtek, mig az olcsó jégbiztositási dijak 
az egész mezőgazdaság érdekében vannak, 
annak előnyét mindenki egyaránt és állandóan 
élvezi. 

Már most nem lehet kérdés tárgya sem, 
hogy mi a nagyobb előny, az-e, ha egy 
minden tíz évben esetleg bekövetkező jégkár 
esetén pár forintnyi adóleengedésben részesü-
lök, vagy az-e, ha ezen tiz éven át állandóan 
az alacsony jégbiztositási dijak kedvezményét 
élvezem, amely lehetővé teszi nekem a jég-
biztosítás hasznos és üdvÖ3 intézményének az 
igénybe vételét s ilymódon teljes esetleges 
jégkárom megtérülését. Sőt ha ezen kedvezmény 
elejtésével valamelyes hátrány volna összekötve, 
akkor ez is abban az előnyben fog meg-
nyilatkozni, hogy a biztosítottak száma szapo-
rodni fog s azok is, akik talán ebben a ked-
vezményben bizakodva a jégbiztosítástól tar-
tózkodtak, biztosítani fognak. 

Már pedig fontos nemzeti és gazdasági érdek 
hogy a jégkár ellenLbiztosítás áldásait széles 
körökre kiterjesszük, mindenkinek hozzáfér-
hetővé tegyük s amidőn e czélt szolgáljuk, 
nemcsak a jégkár folytán eddig megsemmisült 
vagyonokat mentünk meg, de tüzkárarányunk 
is sokkal kedvezőbbé válik. 

Biztosítási szakemberek előtt ismert 
tény, hogy amely évben sok a jégkár, sok a 
tüzeset is. 

Ha tehát a jégbiztosítás áldásait kiter-
jesztjük, alacsony dijak szedésével a hozzá-
férhetést megkönnyítjük, ezzel a tüzbiztositási 
dijak csökkentéséhez is jelentékenyen hozzá-
járulunk, mert javítjuk annak koczkázatát. 
Ime a közös érdek, ameiy itt minket a rész-
vénytársasági biztositókkal is egybefüz. 

A mezőgazdasági érdekképviselet vala-
mint az olcsó jégbiztositási dijak kérdése nem 
uj. E munkálat, ez előterjesztés csak felfrissíti 
a gazdaközönségnek e kérdésekben már ismé-
telten kifejezésre jutott kívánalmait. 

Uj ez előterjesztésben a megoldás s 
illetve a szükséges anyagi eszközök előterem-
tésének a módja. 

Azt hiszem, hogy a megjelölt forrás 
fogja létrehozni azt a kívánatos egyetértést 
kormány és gazdatársadalom között, amely a 
megoldásra segit, amely mezőgazdaságunkat 
legközvetlenebbül érdeklő és leghőbben óhaj-
tott két kívánalmat a mezőgazdasági érdek-
képviselet és az olcsó jégbiztositási dijak kér-
dését megoldásra juttatja. 
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A megoldás részleteire nézve lehetnek, 
sőt bizonynyal vannak is eltérések s épp ezért 
érzem a szükségét annak magam is, hogy az 
itt felvetett eszme megérlelődjék, megvitattas-
sék s a kivitel módozatai, részleteikben is ki-
dolgoztassanak. 

Kívánatos tehát, hogy a jelzett alapon 
ugy a mezőgazdasági érdekképviselet, mint a 
jégbiztosítás olcsóbbátételének kérdésével a 
végrehajtó bizottság foglalkozzék, ez irányban 
a szövetségi nagygyűléstől utasítást nyerjen s 

hogy a végrehajtó-bizottság által részletesen 
kidolgozott munkálat a vidéki gazdasági egyesü-
letek véleményének meghallgatása után vagy egy 
ujabb szövetségi Dagygyülés retortájáa átszű-
rődve a földmivelési kormány elé terjesztessék. 

Tiszteletteljes határozati javaslatomat van 
szerencsém a következőkben előterjeszteni: 

Határozati javaslat. 
Mondja ki a szövetségi nagygyűlés, hogy: 

1. a mezőgazdasági érdekképviselet tör-

vényhozási uton való mielőbbi szervezését, 
valamint a Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
nagyobb arányú és rendszeres állami támoga-
tását szükségesnek tartja. 

2. Felhívja a végrjhajtó-bizottságot, hogy 
az előadói munkálatban kijelölt eszközök figye-
lembe vételével, illetve a Gizdák Biztosító 
Szövetkezete igazgatóságának bevonásával mind-
két irány b n részletes tervezetet do'gozzon 
ki, s azt a földmivelési miniszterhez ter-
jeszsze fel. 

A magy- kir. állam vasutak téli menetrendje. 
Érv énye s JOOO. év i ok t óbe r h ó l- t « l . 
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F"leírni szerek értékesi-
k tését eszközlik az elő-
L irt o/o mellett. 
Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagolt és 

nem tagoknak. 

cd Magyar Gazdák 6 " 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T I V Á S Á R C S A R N O K Á B A N . 

Értékesítésre elfogad: 
Husnemüket, füstölt 

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

lialat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 
Azonnali készpénzel-

számolás. 

cd Magyar Gazdák 6 " 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T I V Á S Á R C S A R N O K Á B A N . 

Értékesítésre elfogad: 
Husnemüket, füstölt 

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

lialat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

Legújabb és 
szabad. „HYDRA" vetőgéptölcsér 
hajlékony aczéltömlőből, mely végét jelenti a vetőgéptölcséreknél eddig elő-

fordult kellemetlenségeknek. 

Szatóriöt Téleménye szerint a legczélszerlb és leitartósai tölcsér. 
Hajlékony mint a gummi, ruganyosabb mint bármely más vetügéptölcsér. 

Soha sem törik vagy szakad és ellentáll minden elgörbiilésnek. — A tömlő fala 
teljesen zárt lévén, a vetőmag csakis a rendeltetési helyére juthat. 

Ezen tölcsérekkel felszerelt vetögépek kaphatók : Nicholson gépgyár r.-t.-nál 
Budapest, VI., Külső Váczi-ut 5., Kühne E. ur gépgyárában Moson—Buda-
pest. — Ezenkívül a tölcsérek minden nagyobb műszaki üzletben beszerezhetők. 

Nagyban i e l a d á s : Pf 'orztieimi f é m t ö m l ő g y á r t á r s . 
Magyarországi vezérképviselöjénél F O B O R Ö D Ö R S műszaki irodájában 

1399 Budapest, VI I . , Kertész-utcza 41. 
L e í r á s ok k í v á n a t r a készséggel k ü l d e t n e k . 

Kitüntetve: 
1897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első dij: állami arany érem. 

Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzémre arany érem. 
1898. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 

Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. 
1899. Szegedi kiállitás első dij : legnagyobb elismerés. 
1900. Páris' világkiállításon ezüst éremmel kitüntetve. 

WEISER J. C. gazdasági gépgyára 
Nagy-Kan i z s án , 

Ajánlja: 
Magyarország 

legújabb és 

legjobb 

vetSgépét, 

szabad, kiváltható kapa-
_ csuklyókkal ellátott 

sík és hegyes talajhoz egyaránt alkalmas 

ZALA-DRILL 
sorvetó'gépét, továbbá szab. „Perfecta* olcsó és igen jó, könnyű vetőgépét, 
legjobb szerkezetű Sack-rendszerü aczélekéit, boronáit, járgányait, szénagyiijtöit, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 
A homokos ta la jhoz a ZALA DRILL különösen e czélra kész í t e t t 

és k i tűnőnek bizonyul t ve tősa rukka l lesz e l lá tva. 
Á r j e g y z é k ingyen és bérmentve. 

A j á n l j á k n agy r a k t á r u k a t m in-
d e n p a t ko l á s i c z i k k bő i és ezen 
s z a kmába vágó kü lön legessé- 1 
gekbú'l. — Továbbá ajánlják szalm- fi 
d a lmazo t t , kiváló szakférfiak által I 
l e g j obban a j á n l o t t p a t k ó i k a t " 
i gás lovak és p a r i p á k , úgyszintén 

ökrök vasalására. 
Különösen k iemel jük czégünknek legújabban szabadal-

mazot t r udvasa l á sa i t és kengyeleit . 

M . H A X V * N Ö I I M . 
cs, és kir. udvari patkolási eszköz-szállitók 

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

K i t ű n ő m i n ő s é g ű 

tölgymakk-i 
nemkülönben mindenféle e r d é s z e t i 

m a g o t ajánl a 

Magy. magpergető-gyár 
F a r a g ó B é l a Z a l a - E g e r s z e g e n ; 

minden kiállításon k i t ü n t e t v e , leg-

utóbb 

P a r i s b a n e z ü s t é r e m m e l . 

V 
ginpertált eredeti 

a n g o l Mosot t 
kaphatók: 

N G K O S W A J L D - n á l 

BUDAPEST, 

fill., Külső-Ktrepesi-ui 1. u, 

i F rak-b ik i as , l e g o l c s ó ' b ' b é s l eg-pon . t o sa ' b ' b 

z s i r m e g h a t á r o z ó 

a tej- és tej termények részére 
a d r . N. G e r b e r 

éwt A C I D - B U T Y R O N i E T E R E . m 
Több mint 7000 drb használatban. — 25 elsőrendű kitö ltetés. 

A világ leghíresebb és legnagyobb tehenészetei dolgoznak vele. 

Eladási-hely: Alfa Separator részvény-társaság 
Budapes t , V., Bát l iory-utcza 4. szám. 

Képes árjegyzékeket ingyen küld 
D r . N. G e r b e r ' s M o l k e r e i Zürich ( S c h w e i z ) . 

Óvakodjunk az utánzatoktól. 

Csakis az olyan butyrometerek van-
nak ellenőrizve, a legczélszerübben és 
törvényileg védve, melyeknek a nyaka ys(_/ , 
rovátkolt s az itt látható felírással van- ^ 
nak ellátva. Utánzások törvényileg üldöz-
tetnek. Ismételadók, kik egyszerre több 100 drbot vesznek, külön enged-
ményben részesülnek. 1722 

Alulírott gazdasági intézőségnél jutányos áron eladó l ö d r b 

2 éves e rede t i p i n z g a u i f a j , 

l i a s a s ü s z ő . 
Az állatok a f. évben Gráczban tartott pinzgaui tenyészkiál-

litáson az első díjjal lettek kitüntetve. 
Kérdezősködések intézendők : 18&7 

Gutsverwaitung Burg Sch'e:nitz, 
P o s t : K . Ö T S C H , Steiermark. 
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SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
legújabb javított rendszerű tizedet, száza-

dos és hídmérlegek fából és rasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Ernbermérlegek, mérlegek házi használatra, bartmmérie-
jek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyírtásra 

Á r j e g y z é k e k W Ü A R V E N S W Í 0 1 1 L, WaMschgas* 14. « . 
lagyen éB bénnentm 1 1 • " A l i » l H i l k J j 11 1 C I I , SchwaríenbergítrMW 6. 

Faragó-féle 

Csüdsömön - kenőcs. 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyeregtörés ellen. 

Faragó-féle 

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

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

ji eredménynyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készítőnél 

F A R A G Ó Ö D Ö N 
gyógyszerésznél 

Tő t -Kom l é s Békés-megye . 
1 nagy tégely Csüdsömörkenőcs 2 korona. 

1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 " 

IdiésbileieiÉÉi 
gyökeresen g'yógyit számos évi kórházi működése 

alatt nyert gazdag tapasztalatai alapján 
med. univ. 

Dr. FABINYI 
v. kórliází orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 

Rendelés 9—3-ig; este 6—8-ig:. 

B U D A P E S T E N , 

V I I . ker . , E r z sébe t-kö ru t 12. sxám. 
Levelekre díjtalanul válasz, kivánatra gyógyszerek. 

T é l i i d é n y . - 9 1 1900 . P á r i s i v i l á g k i á l l í t á s j n r y t ag j a . T é l i i d é n y . 

É . E . 

Magyarország lesrégiblb gazd. gépgyára Mosonban (1856.) 
A beálló téli idényre ajánlja legjobb rendszerű és leggondo-RépBvágö^llejskBváaóH Ereded angol, IIapid darálók 
k u k o r i c z a m o r z s o l o k , ^ ^ ^ ^ 

» G y ö k m o s ó k 

I Ventzky féle takarmány füllesztök. 

' Burgonya v á l a s z t ó k . = teljes takarmánykamra berendezések = tervezésére és eszköz lésére . 

Főrak tá r a Budapest, VI., Yáczi-körnt 57|a. 
Rész le tes á r jegyzékek rende lkezésre á l l anak . 

STAHEL LEI3BEH 

TRIEURGYÁR . Katona József-utcsm 8, 

triearjeiüít 
minden gabona tisa-

titására 
i kiló nyerstermény 
beküldése mellett 

speciális 

t r i eu r $ 
készitfink. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-
•- • " — ^--jyzékkel szolgálunk bir-

K w i z d a F e r e n c J á n o s 
08. 68 kir. osst.-magy., román kir. és bolgár fejed. udv. szállító, 
kerületi gyógyszerész, Kornentmrg; Bécs mellett 

G A N Z é s T Á R S A £ £ £ £ 
Petróleummal és adám&ntes 
benzinnel hajtott moterok 

gazdaság czél/aire 
(»ÁHK! át CSONKA ««A. r*Mfam«£ 

Mechwart-féle gőzskék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok és teljes 
malomberendezések. 

T u r b i n á k . — T O I h i m v i l á g í t á s i 

Részletes árjegyzékeinket kivánatra megküldjük. e r « á t v i t e l í fe«r®aed®séB®k. 

H O T T E R F . J . R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönbrunnerstrasse 182. 
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A m. kir. államvasutak téli menetrendje. 
Budape s t— l l a tTan , B u d a p e s t — B i c s k e , B u d a p e s t — P á r k á n y - N a n á r a a vona t ok érkezése oda és vissza. 

É ^ é n f e s 1 9 0 0 . é v i o k t é b e s * h ó l - i o l . 

B udape s t k . p . u . — H a t v a n . 

Állomások 
Gy.v. Gy.v. Sz. v. S ** Sz. v. Sz. v. Sz. v. Sz. V. Gy. v. Sz. V. Gy. v. Sz. v. Sz. v. Sz. V. Sz. v. Sz. v. V. v. 

Állomások I.—11. I.-II. I.-I1I. i.-iu.' I.-III. I.-III. I.-III. I.-III. I.—II. I.-III. I.-II. L-m. I.-iII. n.-'m. I.-III. I.-III. I.-III. 
402 304 

I.-I1I. i.-iu.' 
4QÖ 306 310 316 404 312 302 •308 318- 324 1506 406 322 

Budapest keleti p. u. ._ indul 710 730 850 935 1235 235 345 6® 650 800 1110 
Péozel... ... , 8l« 831 930 1019 121 604 738 845 8« 1200 
Gödöllő érkezik 838 854 954 1045 147 353 630 736 911 9Í0 1228 

X753 8" 955 1046 149 X318 
338 

354 631 738 912 10'M 1229 
Aszód ... indul X81S X829 819 1017 1112 216 

X318 
338 446 659 805 988 1007 101 

Hatvan __ érkezik 830 845 944 1038, 1136 245 355 503 726 1005 11Ö3 

fc Budapest keleti p. udvar—Gödöllő' között i iz utasok leszi illása ki van. zárva.-
•©. Bezárólag október hó 31-ig közlekedik. 

Ha tvan— -Budapest k e l e t i p . U. 

Állomások 
V. V. Sz. v. Sz. v. Sz. V. Sz. v. s 0 Sz. V. Sz. v. Gy.v. Gy.v. Sz. v. Gy.v. Sz. v. Sz! v. Sz. V. Gy.v. Sz. V. 

Állomások 1.-III. i-m. I.—III. I--III. L-m. I.-III.' 
319 

I.-1II. I.-III. I.—II. I.—II. I -III. I.-III. I.-III. I.-III. I.—IL L—II. I.-III. 
321 323 405 309 1505 

I.-III.' 
319 307 .11- 301 403 315 313 305 407 , 1507 303 377 

Hatvan _ indul 525 600- 652 808 1020 1137 1206 332 633 652 803 803 
Aszód ... indul 306 452 563 629 717 833 1050 1223 359 521 658 852 
Gödöllő érkezik 348 522 - .902 1121 XÍ2H X1244 552 725 X837 X914 
Gödüllő __ indul 52* ! '903 H22 200 432 554 
Péczel. 42i 515 549 650 810 926 1145 617 Sió 
Budapest k. p. u. érkezik 5» 600 635 730 815 846 1005 1225 1250 130 505 5® 730 ' 830 850 920 1000 

B u d a p e s t k e l e t i 

Állomások 
Sz. v. 
10 

I.—III. 

Gy.v. 
6 

I.—II. 

Sz. v. 

I.—III.'' 

Sz. v. 
22 

I.-III. 

Gy.v. 
1302 
I.—II. 

Gv. v. 

I.-II. 

Sz. v. 
16 

I.—III. 

Sz. v. 

I.—III. 
18 

I.—III. 
48 

I.—III. 
« 1304 
I.—III. 

Sz. V. 
* 8 

I.—III. 

Budapest keleti p. u. ... . indul . 660 850 - 1225 145 220 230 430 _ 900 955 1046 

Budapest-Ferenczváros indul 707 - - ' 1236 - - 241 441 - 9?4 1008 1069 

Budapest-Kelenföld . érkezik 716 906 - 1245 201 286 261 . 451 -945 101? llio 

Budapest-Kelenföld... ... . indul 721 907 - 1246 202 237 262 453 _ 96O 1021 1118 
Bicske. . érkezik 827 946 - , 150 240 315 356 - 557 _ 1100 1131 1218 

O A 7., 8. és 1304. sz. személyvonatoknál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 

B i c s k e -Budape s t k e l e t i p . u 

Állomások 
T. sz. sz. 

47 
I.-UI. 

Sz. v. 
O 7 

I.—III. 

Sz. v. 
1303 

I.-III. 

Sz. v. 

T.—III. 

Gy. v. 

I.—II. 

Gy. v. 
1301 
I.—II. 

Sz. v. 
21. 

i.-m. 
27 ' 

i—m. 

Gy. v. 
5 

L-H. 

Sz/v. 

L-m. 

Sz. V. 
19 

I.—III. 

Sz. V. 

I.—III. 

Sz. v. 
17 

I.—III. 

Bicske ... indul 436 505 546 746 1260 1" 317 431 61? 650 74a 
Budapest—Kelenföld ... indul 5« 612 651 849 128 148 418 586 658 752 _ 846 _ 
Budapest—Kelenföld ... érkezik 547 616 659 859 129 149 428 540 659 764 _ 848 _ 
Budapest-Ferenczváros indul 602 627 712 909 - - 438 563 _ 807 _ 908 _ 
Budapest keleti p.u. érkezik 615 640 725 920 146 205 460 605 716 8?0 _ 915 • _ 

Budape s t n y . p . u . — P á r k á n y - N a n a és vissza. 

I Állomások 106 116 
íft 

a2ÍÍ 
8?52-

iBndapest ny. j. u. ül. 
IPalota— lljpest ind. 
Vácz ÍM. 
Illagy-Maros — ind. 
[PárKány-Sána ért. 

G'o 
érk. 

655 

érk 803 
821 

909 

915 
930 

926 

1018 
1050 
1130 

1215 
1230 
érk. 

1225 
fl241 

124 
157 

116 
130 

érk. 218 
•235 

445 

225 
» 240 
érk. 

430 
445 

érk. 
fó04 

615 
érk. 

620 

£ 
905 
920 

1006 
1042 
1126 

935 

fl036 
11 OH 
11 

1040 
1056 

érkí 

1 Állomások 
I.ÍIU. I.-III. i 'm i.-m r 103 

i.íni 
1̂79 

M M: 

iPáríány-Sána ind. 
Illagy-Maros — ind. 
•Vácz ind. 
palota-Újpest — ind. 
IBndapest ny. p. n. éri 540 

520 
604 
620 

625 
640 

448 
530 

1637 
650 

720 
735 

529 
615 
651 

1732 
746 

650 

802 
816 

965 
1010 

840 

1004 
1052 
U05 

1240 
1255 

1287 

118 
145 
168 

250 
305 

230 
305 
347 530 

546 

353 
442 
516 
1552 
605 

685 810 
826 

713 
750 

í 
846 900 

806 
833 
852 

Jegyzet: 9 Ezen vonatnál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 

A z i g a z g a t ó s á g ' . 
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RENDSZERES 

MALOM-kmi@zések 
LOGÍIGÉPEK, termény-tisztító - művek 

és egyes M ALOHIGEPEK, 

gabonaraktárak (silos) részére. 

GraepelHugó 
gép- és ros ta lemezgyár , ma lomép i tésxe t 

Marshall, Sons & Co. L m t d 
angolországi gépgyár vezérügynöks i * > * 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-«t 46, 

Magy. kir. államvasutak 
157833/900 szhoz. 

P á l y á z a t i k i í r á s . 
Az alólirolt igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére a jövő 1901. 

évben, illetőleg 1903. év végéig a távirdai anyagokból, villamos izzólámpák és szén-
pálczákból felmerülő tényleges szükségletnek szállítását biztosítani kivánván, erre 
ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

A kiirás tárgyát képező czikkeket előtüntelő jegyzék, mely egyszersmint 
ajánlati mintául Szolgál, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok, 
valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamránál megtekinthetők és a magyar királyi 
államvasutak igazgatósága anyag- és leltárbeszerzési (A. III.) szakosztályánál (Buda-
pest, VI. Andrássy-ut 83. szám alatt.) kaphatók. 

Szabályszerűen kiállított, ivenkint egykoronás migy. kir. okmánybélyeggel 
ellátott ajánlatok lepecsételve, legkésőbb folyó évi deczember hó 6-iki déli 12 óráig 
a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési' szakosztályában átadandók, 
illetve pósta utján oda küldendők ós a boriték ezen külczimmel látandó el. 

Ajánlat 158833/900. számhoz. 
Bánatpénzül az ajánlott áru értékének 5%-a a legkésőbb 1̂ 00. évi deczember 

hó 5-dikéig a magy. kir. államvasutak főpénztáránál leteendő. 
Később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek nem pontosan és a 

részletes módozatok betartása mellett állíttatnak ki, végre azok, melyek után nem 
tétetett íe az előirt, bánatpénz nem vétetnek figyelembe. 

Budapest, 1900. évi november hóban. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

E l a d ó 
s z ő l ő v e s s z ő . 
Az „Országos M a g y a r Gazdaság i Egyes i l le t „ i s t v á n t e l k i 
i m m ú n i s " h o m o k t a l a j u sző lő j ébő l k i s a j á t í t á s f o l y t á n fe-

leslegessé v á l t k ö v e t k e z ő j 

európai gyökeres és sima szőlővesszők, eladók. 
Gyökeres vessző. 

Olasz Rizling 5,000 ezre 12 kor. 

Sima vesszők. 
Olasz Rizling .„ 
Nagy Burgundi 

Mézes fehér 20,000 
Szent-Lőrincz ... ... 5,000 
Chasselas' Rouge — 10,000 

Blanc — 5,000 
Veltelini piros 5,000 
Tramini piros 4,000 
Vegyos csemese íajta — 10,000 

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGrazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

B u d a p e s t „ K ö z t e l e k " i n t é z e n d ö k . 

A vesszők elszállításának még az ősz folyamán kell történnie. „Ezrenkint csoma-
golás és vasútra szállításért külön egy koronát számítunk." 

• f f l - 1 _ Z - — r „ Gözcséplökészleteknek szakszerű É 
ItíLKcLCS ÚSZKÁLT javitásátelvál,alja-

1 w w t t í ^ w w x Köl tségvetéssel d í j m e n t e s e n s z o l g á l . . . g 
\ = gépgyára ij ajánlja és rabáron tartja az fi 

| BUDAPEST—KÖZTELEK | I 
í garnitúrádat mittcten nag?« p 
; *. Z. *. * Ságban. * * A * | 

Ül lő i-u t me l l e t t . 

8&sri gépeket - Csereüzletek köttetnek. f 

káváeől 1 Mérsékelt árak és legkedvezőbb fizetési fel-
— | tételek mellett | | 

Actiengesellschaft 
Stahiwerke 

Weissenfeís 
ezelőtt Goeppinger & Co. 

Weissenfeís, Okrkrak 
Szab . aczélhordók. 
A hordóban levő folyadék nem veszít 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és 

apadék által. Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, Kapható minden 

olajok, alkaliák stb. részére. ,aáíMMásta. 

Amer ika i szabadalmazott 

aczéllánczok 
forrasztás nélkül. 

Árjegyzéket ingyen és bérmentve. 

Lapunk bekötési táblája 
i f p t 89 k r é r t (poptómenten) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
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Tenyészbika-eladás. 
A tolnai uradalomban állandóan több kiváló szép 

és erősen kifejlődött S / m m © » # f » a # , elsőrendű kitünte-

téssel díjazott anyagából származó IV2—2 éves 

lt teiivér-bika m 
van eladó. 

Az állatok gümőkórmentesek és jogában áll minden 

vevőnek az átvétel e l ő t t saját költségén oltási próbát is 

eszközölni. 

Közelebbbi; felvilágosítással készségesen szolgál 

B á r ó I D r a s c l i e H i c h á r d 
gazdaság i igazgatásága T O L S f í a í . 1331 

A tcz. ffazdaközönség 

Jutányos árban eladó 
6 drb 3000 kiló hordképes-
ség , 4 méter hosszú és 2 méter 

széles tolósulyrendszerü uj 
h ídmér leg! 

8 drb 1500 kiló hordképes-
ség-tt, erős vaskorláttal ellátott 

képességű 
tizedes mérleg 

az összes sulyokkal együtt 
minden mérleg hitelesítve! 

Becserélek! 

D É N E S M i l Ó 

Schember C. és Fiai 

T e l e p í t é s . 
A politikai és gazdasági 
telepítés, a telepítési bank 
a középbirtokrendezés és 
a tenyészgazdaság (terv-

vázlat) 

irta: Zorád István 
ára 1 korona, 

megjelent és kapható ki-
adóhivatalunkban 

(Budapest, Üllgi-ut 25. sz.) 
Postán bérmentesen küld-
i ve I korona 20 fillér. 

Bérletet 
keresek 400—800 holdig tavaszi 

megyékben kői \ 
vasúthoz. Ajánlatokat csak 
tulajdonosoktól kérek. Czim a 
kiadóhivatalban. . 1868 

kiültetés vagy sorfák-
nak alkalmasat bármily 
mennyi- és minőségben 

elad: 1825 

Dr, Pajzs Gyula 
hevesi gazdasága (Hevesm.) 

600 holdas 

birtok eladó 

az orsaágut mentén fekszik. 

lakóházzal, számos uj gazda-
sági épülettel. Bővebbet a tulaj-

I I A Y J . 

B U D A P E S T , 

VII. kerület, Erzsébet-

körűt 14. sz. 

| fik 

j „LUCZIFER" 
alágyujtó. 

B i r t ok 
6 hold, szántóföld BessenszBg 
izségben, Szolnoktól «/« óra 

Gözcséplökészleteket 

erejűt, egyYô eíéŝ egy Vas 

R5giegé0peket\e1fgked7eHe°bb 
uj. gyártmányuakra cserélek. 
Ozim : Tyrman Ede,. Budapest 

Fairbanks 
Mérleg és gépgyár-

részvénytársaság. 
Városi iroda és raktár 

Budapest, 
A n d r á s s y - u t 1 4 

Maleczky szabadal-
ma. Legjobb, legkényel-
mesebb és legolcsóbb. — 
Alágynjtushozl'a tel-
jesen felesleges. Szá-
zankint 90, ÍOO, illető-
leg »60 fillér. 2 koroná-
tól kezdve házhoz szállít-
tatik. Gyári főraktár: VII., 
Rottenbiller-utcza 15. Vi-
szontelárusitónak árenged-
mény. 1746 

:ént golden melón 

'árLiákDnÍ6PekŐr.í8'ch 

Bérletet keresek 

stámára, ̂ répat̂ rmel̂ srê lkal-
masat, 1000 holdasat, s/4 szántó, 

Clayton és Shntt-

rtért; egy uj körfürősz 

Az állattenyésztés, illetőleg 
állategészségügy egyik leg-
fontosabb kérdésével: a 
szarvasmarhák gümőkór-
jának hazánkban való el-

terjedésével foglalkozik 
BREUER ALBERT 

közvágóhidi felügyelő állat-
orvosunk. 

A szarvasmarhák 
gümökórja vágó-

hídi statisztika 
alapján 

czimü értekezése, mely a 
, ,Pá t r i a " irodalmi vál-
lalat és nyomdai részvény-
társaságnál (Üllői-ut Köz-
telek) 1 koronáért kap-

ható. 

Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

d r e z d a i m o r m m á n
 R

t " m ^
a

-
* riiLmSrt*gáz-,benzin-, petróleum-ésacetylen-motoraití^Xéslocomobiljail 

Novembe r h ó b a n j e l e n i k meg i 

1901. évre. 
S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 

az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-t i tkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 fillér. 
A j án l o t t küldéssel 2 korona. 

E g y d íszesen s te l j esen vászonba k ö t ö t t , n a p t á r r í sz-

szel és gazdaság i t u d n i v a l ó k k a l e l l á t o t t n agy a l a k ú 

egyszerű számviteli könyv, a melyet minden gazda 
számvitelének bejegyzésére az egész éven át hasz-

nálhat. 
Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " k i a d ó h i v a t a l a 

B U D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetőség Szegeden. 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Temesvár' Józsefv. állomásunkon megüresedő pályaudvari vendéglő bérletére 
ezennel nyilvános pályázat hirdettetik. A bérlet 1901. május hó 1-ével veszi kez-
detét és tart ezen időponttól számított három éven át, vagyis 1904. évi április hó 
30-ig. Bérlőnek következő helyiségek bocsáttatnak rendelkezésére u. m. 3 lak-, 3 
cselédszoba, 2 élésfcamra, 2 árnyékszék, 2 konyha, 1 edénykamra, 1 mosogató, 1 
mosókonyha, 1 mángorló, 7 pince, 2 padlás és 1 jégverem. 

Az üzem czéljaira átengedtetik az I., II. és III., osztályú étterem és a- fedett 
perron egy része. 

Az egy koronás bélyeggel és „Ajánlat a m. kir. állomvasutak fent kiirt Temes-
vár Józsefváros állomása pályaudvarán levő vendéglő üzletére" felirattal ellátott, 
lepecsételt borítékba zárt, nemkülönben kellő okmányokkal felszerelt ajánlatok 1900. 
évi decz. hó 5-én déli 12 óráig az alulirt üzletvezetőség általános osztálya főnöké-
nél (üzletvezetőségi palota, I. emelet 21. sz. ajtó) vagy személyesen, vagy kir. posta 
utján benyújtandók. 

Bánatpénz fejében a bérletre 800, azaz nyolezszáz korona készpénzben vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban a szegedi üzletvezetőség gyüjtőpénztárá-
nál 1900. évi decz. hó 4-én déli 12 óráig vagy személyesen leteendő, vagy kir. posta 
utján beküldendő. 

Az értékpapírok a bpesti vagy bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett 14 napnál nem 
régibb, a névértéket meg nem hnladó napi árfolyam czak 9C>ó/o szerinti értékben 
számit.Készpénzben letett összeg után kamat nem fizettetik. Az ajánlatban a letétel 
megtörténte megemlítendő ugyan, de a letétről nyert elismervény nem csatolandó. 

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a nevezett üzletvezetőség forgalmi 
és kereskedelmi osztályában (II. em. 17. szám.) a hivatalos órák tartamé alatt meg-
tekinthetők, miért is az ajánlattevőkről feltételeket ismerik s anokat magukra nézve 
egész terjedőimükben kötelezőknek elfogadják. A fentebbi feltételektől eltérő, vagy 
a kitűzött határidőn tul beérkezett ajánlatok, továbbá olyan ajánlatok melyek 
táviratilag tétetnek s végül olyanok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem 
tétetett, figyelembe vétetni nem fognak. Az ajánlatok között a vájasztás a bér-
összegre való tekintet nélkül szabadon történik. Az Üzletvezetőség. 
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K IS H I R D E T É S E K 
mezőgazdák é» a szakirodalom terményei, 

>bá állást keresők és adók hirdetményei 
nek fel e kedvezményes rovatban és árban. 

CJmn.lt o ly T e r e l e k r a T á l a s z o l i m h , m e l y e k k e l y A l a s z r a sssf ikséges W é l b é l y e g e t yagfy l o T e l e z i l a p o t k ü l d e n e k . 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
í r n o k 

kerestetik 3000 holdas gazda-
ságba, ki egyszersmind kulcsári 

ánymásolak̂ kafeU 

Központba 
rendelkező tiszt mellé ispáni 
czimmel, egy erélyes, intelli-
gens, keresztény, katonaviselt, 
esetleg nős, gazd. Iskolát vég-
eit w.vén l'Or.v:'tcUI- ujcyi'ü. 
Arczképpel ellátott ajánlatok 

Gazdatiszt 
kerestetik P00 holdas felvidéki 

önálló, 'szakavatott gazdász 

biSa™AJánhuto" igények"fel-. 
sorolásával, bizonyítványok 

másólatbsn Weinhandler Jakab, Mád, Zemplénm. küldendők. 

Segédtiszt ^ ^ 

Folyamodványok,bizonyítván; 
másolatokkal, melyek vissz 

űgyelőséghez T'-Högyészr'e Ml 

A Beleznai 
bérgazdaság és mezőgazdasági 

ványmásolatokkal, — melyek 

a Pozsony-Taksonyi bérgazda-
sághoz, Pozsony-Taksonyra 
küldendők. 188S 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Számtartó 

,, helyét 'egy jobb'an ja-
azott állással óhajtja 

Jószágfelügyelői 
vágy ehhez hasonló önálló 
gazdasági alkalmazást elfogad, 

gyakorlattal rendelkező ̂ d a , 

holdas bérgazdaságot önállóan 

Nős Kertész 
állást koros, a ki a kertészet 
minden ágában teljes jártas-
sággal bir, szőlőteiepek, na-
gyobb Ifeitalakitásokat, üveg-
házak czélszerü' építéseit Is el-

ige alatt Écska Torontálmegyei 

Házvezetőnői 
állást keres e" 
középkorú hölgy. Czimo a ki-
adóhivatalban. 1 1730 

Gépész, 
ki az elektrotechnikai tanfo-
lyamot végezte, nagy urada-
lomban mint főgépész tizenhat 

évi gyakorlata Tan9 ̂ "'arató-
gépek szerelésében, uj mun-
kákat is végez, negyven éves, 
állása felmondatlan, urada-
lomba állást keres. Levelek 

Nagy Sándor Budapest, 
Nefelejt̂ -uteza 23. szám ajtó 6. 

í r n o k i 

vagy ehhez hasonló állást̂ ke-

hi vatalban.8 ° ' Z m " 1886 

Gépész, 
ki az elektrotechnikai tanfo-
lyamot végezte, nagy urada-
lomban mint főgépész tizenhat 

évi gyakorlata Tan9 ̂ "'arató-
gépek szerelésében, uj mun-
kákat is végez, negyven éves, 
állása felmondatlan, urada-
lomba állást keres. Levelek 

Nagy Sándor Budapest, 
Nefelejt̂ -uteza 23. szám ajtó 6. 

Gépész, 
oki. géplakatos, 32 éves, ker. 
vallású, érti az összes gazda-
sági gépek kezelését és javi-

'ei számaival bir, 
megfelelő éves állást keres új-
évre. Czim a kiadóhivatalban. 

1848 Földmives-iskolát 
jelesen végzett és gyermek-
korától a gazdaságnak minden 
ágában gyakorlatilag képzett 
egyén azonnali belépésre meg-

adóhivatalban. ' 1852 

Gépész, 
oki. géplakatos, 32 éves, ker. 
vallású, érti az összes gazda-
sági gépek kezelését és javi-

'ei számaival bir, 
megfelelő éves állást keres új-
évre. Czim a kiadóhivatalban. 

1848 Földmives-iskolát 
jelesen végzett és gyermek-
korától a gazdaságnak minden 
ágában gyakorlatilag képzett 
egyén azonnali belépésre meg-

adóhivatalban. ' 1852 

Szakvizsgázott 
erdőőr állást keres föltétlenül 
megbizhatő erdészet, vadászat, 

dák tenyésztését duvadak ii-

Buda|est,éBástya-'SczaP8.™869 

Főtiszti ál lást 

letileg és nagyobb'uradalmak-
ból szerzett, gyakorlatilag kép-
zett, nagyon erélyes, komoly 

belépéssel. Dohányt czukorrépa 

ben, valamint az állatlenyísz-
tés és hizlalásokban, ugy szin-
tén a gazdaság admlnisztrális 
ügyeiben teljes gyakorlattal bir. 
Kifogástalan működését és jel-

és kitűnő bizonyítványok iga-
zolják. Czim a kiadóban. 1804 

Szakvizsgázott 
erdőőr állást keres föltétlenül 
megbizhatő erdészet, vadászat, 

dák tenyésztését duvadak ii-

Buda|est,éBástya-'SczaP8.™869 

Főtiszti ál lást 

letileg és nagyobb'uradalmak-
ból szerzett, gyakorlatilag kép-
zett, nagyon erélyes, komoly 

belépéssel. Dohányt czukorrépa 

ben, valamint az állatlenyísz-
tés és hizlalásokban, ugy szin-
tén a gazdaság admlnisztrális 
ügyeiben teljes gyakorlattal bir. 
Kifogástalan működését és jel-

és kitűnő bizonyítványok iga-
zolják. Czim a kiadóban. 1804 

Ispán i 
állást̂  kei es egy 21 évi - gya-

kittttís MfereMzTákkal"1 bir,1 je-
- lenleg is nagy uradalomnál van 
alkalmazva. Czim akiadóhiva-

Főtiszti ál lást 

letileg és nagyobb'uradalmak-
ból szerzett, gyakorlatilag kép-
zett, nagyon erélyes, komoly 

belépéssel. Dohányt czukorrépa 

ben, valamint az állatlenyísz-
tés és hizlalásokban, ugy szin-
tén a gazdaság admlnisztrális 
ügyeiben teljes gyakorlattal bir. 
Kifogástalan működését és jel-

és kitűnő bizonyítványok iga-
zolják. Czim a kiadóban. 1804 

Gazdatlszt 
grófl birtok feloszlatása folytán 
egy a ̂ gazdasáĝ mínden igí-

nős, ker. férfiú megfelelő ispáni 
állást̂ keres újévtől. Zárt meg-

Kezelőtiszti 

gazdaság minden1" ágábatfjáí 
tas, 18 évi gyakorlattal, f.ild-

Skola ütletvezetői tanfolyamát 

Ozím" Németh3' ÍUváiT B̂ dba", 
Torönfcálmegy e. . 1819 

Gazdatlszt 
grófl birtok feloszlatása folytán 
egy a ̂ gazdasáĝ mínden igí-

nős, ker. férfiú megfelelő ispáni 
állást̂ keres újévtől. Zárt meg-

Kezelőtiszti 

gazdaság minden1" ágábatfjáí 
tas, 18 évi gyakorlattal, f.ild-

Skola ütletvezetői tanfolyamát 

Ozím" Németh3' ÍUváiT B̂ dba", 
Torönfcálmegy e. . 1819 

Okleveles méhész, 
ki már 13 éve, hogy tajja a 

hogy ̂ méhészettel foglalkozik, 
jártas minden rendszerű kaptár 
kezelés éŝ  készítésben,̂ érti az 

tá?ába ™ÖtSídennemü 8 inéhé-

talos, lakatos, bádogos é's táv-
kapocs-készitő szerszámmal el 
van látva, egy nagy méhészet-
nél jelenleg is alkalmazva van, 

változtatni óhajtja. Czime: 
Hubeczki Dániel, Budapest, 

Földmives iskolát 
jó tikerrel végzett, magyarul 
beszélő, Igen szorgalmas, ügyes 

január elsejére munkavezetői, 
gazdai vagy magtárosi állást 
keres. Megkeresések a betöl-

megjelölégével a m. kir. föld-
mives iskolâ gaígatóságához 

Okleveles méhész, 
ki már 13 éve, hogy tajja a 

hogy ̂ méhészettel foglalkozik, 
jártas minden rendszerű kaptár 
kezelés éŝ  készítésben,̂ érti az 

tá?ába ™ÖtSídennemü 8 inéhé-

talos, lakatos, bádogos é's táv-
kapocs-készitő szerszámmal el 
van látva, egy nagy méhészet-
nél jelenleg is alkalmazva van, 

változtatni óhajtja. Czime: 
Hubeczki Dániel, Budapest, Fiata l 

ember, izr. kiszolgált kafona, 
jő Írással, gazdaságban rak-
tárnoki vagy hasonló állást 
keres. Szükség esetén óvadékot 

Okleveles méhész, 
ki már 13 éve, hogy tajja a 

hogy ̂ méhészettel foglalkozik, 
jártas minden rendszerű kaptár 
kezelés éŝ  készítésben,̂ érti az 

tá?ába ™ÖtSídennemü 8 inéhé-

talos, lakatos, bádogos é's táv-
kapocs-készitő szerszámmal el 
van látva, egy nagy méhészet-
nél jelenleg is alkalmazva van, 

változtatni óhajtja. Czime: 
Hubeczki Dániel, Budapest, Fiata l 

ember, izr. kiszolgált kafona, 
jő Írással, gazdaságban rak-
tárnoki vagy hasonló állást 
keres. Szükség esetén óvadékot 

E lőkelő , fiatal 
földbirtokos nagyobb ura-

dalomban megfelelő állást 

eredménynyel vélrzett. Praxisa 

pol̂ Mt^teh'ItT^őt^yAztés-

Intézői 
vagy nős, önálló ispáni állást 
keres, uj évi belépésre, 37 éves, 
róm. kath., nőtlen, keszthelyi 

gazdasági intézetet jelesen 
végzett, magyar-német és tőt 

biró ÖLiSden0ágaában 
elméletileg és gyakorlatilag 
képzett gazdatiszt. Jelenlegi 
állását̂ nőjüléŝ  végett óMtja 

E lőkelő , fiatal 
földbirtokos nagyobb ura-

dalomban megfelelő állást 

eredménynyel vélrzett. Praxisa 

pol̂ Mt^teh'ItT^őt^yAztés-

Intézői 
vagy nős, önálló ispáni állást 
keres, uj évi belépésre, 37 éves, 
róm. kath., nőtlen, keszthelyi 

gazdasági intézetet jelesen 
végzett, magyar-német és tőt 

biró ÖLiSden0ágaában 
elméletileg és gyakorlatilag 
képzett gazdatiszt. Jelenlegi 
állását̂ nőjüléŝ  végett óMtja 

Gazdasági 

tanintézetet igen jó eredmény-

igények mellett Írnoki állást 

keres. Czim a kiadóhivatalban̂  
Ispán, 

praxissal, 'földmives ^ iskolát 

?sm'erettaef,digén.ŷ iI'szwényok̂  
állást ̂  keres. Czim a kiadó-

Gazdasági 

tanintézetet igen jó eredmény-

igények mellett Írnoki állást 

keres. Czim a kiadóhivatalban̂  
Ispán, 

praxissal, 'földmives ^ iskolát 

?sm'erettaef,digén.ŷ iI'szwényok̂  
állást ̂  keres. Czim a kiadó-

Gazdatiszt 
izr. nős, családos, 37 éves, 14 
év óta önállóan gazdálkodik 

leg is szeszgyárral egybekö-
í tött gazdaságban önállóan mü-
^ ködik,̂ 901̂ áprilisra áltóst 

Gazdatiszt 

ládtalan61 izr. 'egyfaL á̂'tájTa 
gazdaság minden ágában, 14 
évi gyakorlattal. Jelenleg fel-

müködik. Szives megkeresések 
M jeligê  alatt ̂ a kiadóh iva-

Gazdatiszt 
izr. nős, családos, 37 éves, 14 
év óta önállóan gazdálkodik 

leg is szeszgyárral egybekö-
í tött gazdaságban önállóan mü-
^ ködik,̂ 901̂ áprilisra áltóst 

Gazdatiszt 

ládtalan61 izr. 'egyfaL á̂'tájTa 
gazdaság minden ágában, 14 
évi gyakorlattal. Jelenleg fel-

müködik. Szives megkeresések 
M jeligê  alatt ̂ a kiadóh iva-

Knlesár 

vanSZaÁUattenyésztés1,khizSs 
és könyvvezetésben jártas, 
január elsejére állást keres. 
Czim a kiadóhivatalbah. 1792 

Tiz évi 
gyakorlattal bíró, nős ispán, 
ki az összes gazdasági teendők-
ben teljosen jártas, mielőbbi 

megkeresések * Schŵ roz Mór! 

kéretnek.11' P' Ue<re8m C"m6n 

Knlesár 

vanSZaÁUattenyésztés1,khizSs 
és könyvvezetésben jártas, 
január elsejére állást keres. 
Czim a kiadóhivatalbah. 1792 

Tiz évi 
gyakorlattal bíró, nős ispán, 
ki az összes gazdasági teendők-
ben teljosen jártas, mielőbbi 

megkeresések * Schŵ roz Mór! 

kéretnek.11' P' Ue<re8m C"m6n 
J á s zberényi 

földmives-iskolát̂ kitűnő siker-

kodás minden ágában kellő 
jártassággal bir, megfelelő ál-
lást keres bármikori belépésre. 
Czime Únyi Lajos, Tisza-Sas, 
J.-N.-K.-Szolnokmegye. 1870 

Állást fkeres ^ ^ 

éves ispán uiévre, ki hat évig 

dött s ezt minden gi zdasági ág 

rópa, iió'h ny termelés, tej-
tehenészet, ' hizlalás, könyv-

ambitiősus megbízható tisztet 

Gömürmégye. 1806 J 

J á s zberényi 
földmives-iskolát̂ kitűnő siker-

kodás minden ágában kellő 
jártassággal bir, megfelelő ál-
lást keres bármikori belépésre. 
Czime Únyi Lajos, Tisza-Sas, 
J.-N.-K.-Szolnokmegye. 1870 

Állást fkeres ^ ^ 

éves ispán uiévre, ki hat évig 

dött s ezt minden gi zdasági ág 

rópa, iió'h ny termelés, tej-
tehenészet, ' hizlalás, könyv-

ambitiősus megbízható tisztet 

Gömürmégye. 1806 J 

^ t i Nőtlen ^ . t ' . 

korlatwl6 Mg'édtislli éV41Iásaa 
azonnal beléphet.- Czim a ki-
adóhivatalban. 1841 

ALLATOK, 

Vörös t a r ka 

tinó 
és 

• • _ n u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
WEILE^ EISNE^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

3 B 
Igen szép, válogatott v8r8s-

tarka simmenthali jellegű 1—2, 
(8) éves 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és öszö b o r j a k a t 

úgyszintén Legprímább 
lekötni való és 

j á s* m o s ö k r ö k e t 

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

Megrendelések € ' * ' 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

| választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert 157 

B o n y l i á d v i d é k i 

telién, 
üsző és 
tarka tinó 

vételénSlköz vetítésre felajánlja 
szolgálatát 

K C H N M Ó R 

Dőbrököz , (Tolnám.) . 

Eladó ügető mén 
^eor|| L. Napoleon recordjt 

Eladó 
báró Bánffy-féle hitbizom 
érlöségnél Bonczhidáu 64 
iné. magyar erdélyi faj, 2 

VEGYESEK, 

T ó -

ajánlok őszi és kora-
tavaszi szállításra egy-
és kétnyaras, gyorsnö-
vésü csehponty-, süllő-, 
csuka és czompó-ivadé-
kot, továbbá megtermé-
kenyített fogas-süllő-

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, ÍV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Tejet 

óhajtok kisebb árusitá 

vásárol 

HALDEK 
József főherezeg ő cs. 
és kir. fensége udvari 

szállítója 

B U D A P E S T , 
Károly-körnt 9. 

épületekkel 

e,' iparvágány 

egészséges nyári, 

kapás jöv 

az 1901. évre 
I I . évfolyam. 

Szerkeszti és kiadja 

Jeszenszky Pál, 

3 ko r . 3 0 f i l l . 
Bolti ára 4 korona. 
Tejgazdasággal foglalkozók-

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

ut 25. szám. 

Akácz, 
sorfának alkalmas jegenye-nyár jutányos árban kapható. 

Zsákok 

Gazdák 
s gazdálkodók figyelmébe. 
Számos uradalomba már 

bevezetett 

50%-al olcsóbb mint bár-
mely más világitó anyag. 
Próbaküldemények 2 korona 
utánvét mellett. Kívánatra 
prospektus ingyen és bér-

mentve. 

Burián Yilmos veje, 
Budapest, IX,, Soroksári-u. 10. 
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G Ü Z E K É K E T , 
G 0 Z - U T I H E N G E R E K E T 

és 

6 Ó Z - U D M O Z D O N Y O K A T 

ft legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER & Co. 
t S m = Ü : B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D " r . r 

I r o d a , r a k t á r , j a v í t ó m ű h e l y . 

K ö z l e k e d é s v a s ú t o n és v i l l a m o s v a s ú t o n . 

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

PROPPER SAMU 
Budape s t , V á c z i -kö r u t 5 2 . s zám . 

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

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

gépeimet 

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

rkészülékeimet s minden egyéb gazdasági gépe-
ket és eszközöket. 

Mindenről kimerítő árjegyzék 
felvilágosítások. 

N é h a i b á r ó N y á r y B é l a ö r ö k ö s e i h o n t v a r s á n y i 

g a z d a s á g á b a n 6 0 d r b 5 - 6 h ó n a p o s t i s z t a v é r ű 

berkshire tenyészkan és kocza 
f Ü T e l a d ó " 7 ^ 8 

d a r a b o n k é n t 4 0 k o r o n á é r t . is6i 

B ő v e b b e t a G a z d a s á g i k a s z n á r s á g n á l H o n t - V a r s á n y o n . 

50°1« terméstöbblet 
érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72%-os 
szénsavas égetett mészporral trágyáztatok. A legnagyobb uradalmaknál 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű referencziák 1 Fenti czikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 
1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállít 

ELSŐ 3 A K O N Y - S Z E N I G A L I M É S Z T E L E P E K 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

V E S Z P R É M I S A M U U T Ó D A . 

Pejtsib Károly 
Budapest I V . k e r . , Károly-ntcza I . szám. 

Ajánlja dúsan felszerelt 

f é n y k é p é s z e t i c z i k k e k 
raktárát. 1510 

Kézi és stativos kamarák. 
K o d a k o k . 

Fényerős ós ólosrajzu OhJeCtlvl'U. 

Lemezek, filmek, pap í rok és 
vegyszerek folyton fiiss és megbízható 

minőségben. 

F é n y k é p é s z e t i f e l s z e r e l é s i t á r g y a k , 
Javítások jutányos árak mellett. 

Árjegyzék kívánatra. 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

VI. kerület , Teréz-körut 3. szára . 

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 vezé r -
k é p v i s e l ő j e a j á n l : 

T b o m a s f o s z f á t f l i s z t e i ( T i m l a k ) , 9 $ 

„ H E a r t e l l l n " d o h á n y t r á g y á t , K a i a í t o t . 

mi A m ű t r á g y á k b é l t a r t a l m á é r t s z a v a t o l o k .  

L e g ú j a b b szerkezetű kitűnő trágyaszóró g é p e k 

a legolcsóbb áron. «  
P«nto i éa lelkiismeretes kiszolgálás. i 

HIRDETÉSÜK 
fe lvé te tnek a kiadóhivatalba!! 

B U D A P E S T , 
®USí-Kt SS-«UK I l i B . 

JL j á H L O K : 

Kocs ikenöcsö t , Pe t ro leumot , 

Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-
rányfestékeket, fedéllakot, 

m O t r á q y á t 

minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

t m * Y e t ó m a g o t t i 

G É P O L A J A T , 

u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repezeolajat, stb. 

d i s z n ó z s í r t , s z a l o n n á t é s s z a l o n n á r ó l l e r á z o t t s ó t , 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 
M F " Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luezernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szives ajánlatokat. 

BUDAPESTEN, 
V . k e r . , A k a d é m i a - u t c z a s z . K R A M E R LIPÓT, 

T e l e f o n . S ü r g ö n y c z i m a „ C E R E S " B u d a p e s t . 
Árjegyaéteteel éa részletes M l f a ajánlat*fcfcal Kívánatra swlgálefe. 

T e l e f o n . 

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása, Budapest (Kőztelek) 




