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Kéziratokat a szerkeazUség n 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

A földmivelésügyi miniszter az 
OMGE.-hez. 

A „Köztélek" 86-ik számában közöl-

tük azt a bizalmi nyilatkozatot, amely-

lyel az OMGE. úgyis, mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének köz-

pontja dr. Darányi Ignácz földmivelés-

ügyi minisztert üdvözölte. A földmivelés-

ügyi miniszter alábbi leirattal válaszolt : 

Nagyméltóságú 

Gróf Desseívffy Aurél urnák 

Ö Felsége valóságos belső titkos 

tanácsosa, a magyar országgyűlés fő-

rendiházának tagja, az „Országos Ma-

gyar Gazdasági Egyesület", úgyis mint 

a Gazdasági Egyesületek Országos 

Szövetségének elnöke 

Budapesten. 

Nagyméltóságú Elnök Ur! 
Az „Országos Magyar Gazdasági 

Egyesületinek úgyis, mint a Gazda-

sági Egyesületek Országos Szövetsége 

központjának nevében folyó évi októ-

ber hó 26-án 3225. szám alatt 

hozzám intézett üdvözlő iratát őszinte 

köszönettel vettem. Mélyen meghatott 

az a meleg hang, mely a nagybecsű 

iratnak minden sorát áthatja s a 

bizalom és rokonszenv ezen meg-

nyilatkozása mindenkor felejthetetlen 

lesz előttem. Tiszteletteljesen kérem 

Nagyméltóságodat, hogy hálámat az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület-

nél, valamint a Gazdasági Egyesületek 

Országos Szövetségénél is tolmácsolni 

méltóztassék. 

Nem annyira érdem, mint sze-
rencse dolga, ha mint miniszter oly 
korszakban működhetem, amelyben a 
magyar gazda annak tudatára ébredt, 
hogy a döntésre hivatott állami fak-
torok után első sorban önmaga van 
hivatva saját sorsa felett határozni; 
önmaga van hivatva azt jobbra for-
dítani. A magyar gazda ezen öntudatra 
ébredését a nemzet ma kétségtelen 
rokonszenvével kiséri. Ezen rokon-
szenv megtartását és biztositását első-
rangú feladatunknak kell, hogy te-
kintsük. 

Valamint az aratást elsősorban a 
tiszta vetőmag biztosítja, azon képen, 
a mi további haladásunk és fejlődésünk 
titka is mindenek felett abban rejlik, 
hogy gazdasági törekvéseinktől távol-
tartsunk mindent, ami azoktól idegen, 
mindent ami az. egyoldalúságnak bár-
csak látszatát is kelthetné, mindent ami 
a most egységesnek jelentkező gazda-
társadalmat esetleg megoszthatná, ré-
szekre tagolhatná. 

Felette örvendek, hogy ezen 

benső meggyőződésemben az Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület, úgyis 

mint a Gazdasági Egyesületek Orszá-

gos Szövetségének hazafias felfogásá-

val is találkozom, amint az a íent 

hivatkozott üdvözlő iratban határozott 

kifejezést is nyert. 

Annál is inkább örvendek ezen 

körülménynek, mert ebből azt követ-

keztetem, hogy ilyirányu törekvésem-

ben nagyrabecsült támogatásukra min-
denkor bizton számithatok. Minket 
gazdákat parcziális czélok nem vezet-
nek ; mi a mezőgazdaság jövőjét 
egyetemes fejlődés nagy keretében 
keressük és véljük feltalálhatni; mi 
szoros és elválaszthatlan kapcsolatot 
látunk a mezőgazdasági haladás és 
egyéb gazdasági ágazatok felvirágzása 
között. 

És most nem marad más hátra, 
minthogy megismételjem mélyen ér-
zett köszönetem nyilvánítását. Érzem, 
hogy ennyi kitüntetés nem illet; ér-
zem, hogy ez nem annyira szemé-
lyemnek, mint inkább az ügynek szól, 
melyet ezidőszerint képviselek. De 
ezen körülmény nem csökkenti, sőt 
ellenkezőleg fokozza erkölcsi tarto-
zásom mértékét; ezen tartozást ugy 
vélem leróvhatni, hogy amellett, amit 
a magyar mezőgazdaság érdekében 
szükségesnek és igazságosnak látok, 
hiven megállok és szilárdan ki fogok 
tartani. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló 
tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapesten, 1900. nov. hő 8-án. 

Darányi Ignácz s. k. 

Az OMGE. évi rendes köz-
gyűlése. 

(1900. november 25-én.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bujanovics Sándor és gróf ZselénsJci 
Róbert alelnökök, Ágoston Lajos, Atzél Péter, 
Baján Imre, Bálás Árpád, Bálint Károly, dr. 
Baross János, Baross Károly, dr. BartóTcy 
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József, Bánó József, Bernát István, Berzeviczy 
Zsigmond, Biró Károly, Blaske László, Bogyay 
Máté, Bolla Mihály, Boross Sándor, Braunecker 
Lamorál br,, B rüll József, B uday Barna, 
gróf Gsekonics Endre, Cserháti Sándor, id. 
Cséry Lajos, dr. Csillag Gyula, Czobor Gyula, 
dr. Darányi Gyula, Darányi Kálmán, Daróczy 
Vilmos, dr. Dégen Árpád, Dercsényi Bertalan, 
Deutsch Andor, Déry Gyula, Dömötör László, 
Dorner Béla, dr. Drucker Jenő, Emich 
Gusztáv, Emödy József, Farkas Ábrahám, dr. 
lovag Floch-Beichersberg Alfréd, Förster Aurél, 
Forster Géza, Freund Gyula, Galgőczy Károly, 
dr. Gál Jenő, Geist Gyula, Grassl Hugó, 
Guttmann Lajos, Hammersberg Jenő, báró 
Harkányi János, Haydin Károly, Hegedűs 
József, Hertelendy Ferencz,Huchtháusen Vilmos, 
dr. Hutyra Ferencz, Jablonowski József, 
Jakabfálvy Kornél, Jancsó Dezső, Jaskó 
Géza, Jeszenszky Pál, Kazal Zsigmond, Karsai 
Lajos, Kasztl László, gróf Károlyi Sándor, 
Kátay Gyula, Kéller Pál, Kemény Szilárd, 
Keppich Emil, Kerekes Lajos, Kerpely Kálmán, 
ifj. Kintziq János, Kirchner Lajos, Kobek 
Kornél, Kodolányi Antal, Koppély Géza, Kos-
tyán Ferencz, Kulinyi Endre, Kuli f f a y Árpád, 
Kvassay Jenő, Laehne Hugó, Láng Ferencz, 
Lázár L. Pál, Leitgéb Imre, Löherer Andor, 
Lipthay Béla, Lipthay István, Lits Gyula, 
Landesz József, Lonovits Gyula, Löwy Mór, 
Mailáth József gróf, Makfalvay Géza, Marko-
vits János, Marion Andor, Máday Izidor, 
Máday László, br. M nsdorf Géza, Merza 
Márton, Mérey Lajos, Aialina Gyula, megyeri 
Krausz Lajos, Mezey Gyula, Meskó Pál, dr. 
Mocsáry Sándor, Molnár István, Nagy Dezső, 
Nyáry József, Niek Ede, dr. Oláh Elemér, 
Ondrejovics László, Ottlik Iván, Parlaghy Gyula, 
Pál József, Perezel Ferencz, Perlaky Elek, 
Pirkner János, De Pottere Brúnó, Propper 
Samu, Bakovszky István, Rapkovits Ferencz, 
Beusz Henrik, Rémi Gyula, dr. sippi Bodiczky 
Jenő, Bolf Emil, Bubinek Gyula, Buszinkő 
Antal, szántói Szabó Ferencz, ifj. Szabó László, 
Sághy Gyula, Sándory Rezső, Szántó Lajos, 
Scitovszky János, Sebedyén Henrik, Sebestyén 
Arthur, Székács István, Szegedy György, Ser-
főző Géza, Szevera Károly, Siegler Gyula, Szily 
Tamás, Szilassy Zoltán, Sierbán János, Szőnyi 
Zsigmond, Sommsich Andor, Sommskh Béla gr., 
Somogyi Miklós, Sztojkovics Emil, Suhajda 
Emil, Tahy István, Thomka Emil, Tormay Béla, 
dr. Tóth Jenő, Töttössy Sándor, Vancsó Gyula, 
Vastagh János, Vásárhelyi László, Viczmándy 
Ödön, Wiener Moskó, Wimmer Zoltán, Wittels-
bach Ottó, Vörös Sándor, Zaleski Jenő, gróf 
Zay Miklós, Ziegler Nándor, Zoltán Elek stb. 

Gróf Dessewffy Aurél az OMGE. elnöke 
a közgyűlést pontban 10 órakor a következő 
beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés 1 Amidőn itt a szép 
számban megjelent egyesületi tag urakat 
üdvözlöm s az ülést megnyitom, először is 
konstatálni kívánom, miszerint hivatalos érdek-
képviseleti szervezet hiányában, mi vagyunk 
hivatva s a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége, a gazdatársadalom érdékeit képvi-
selni s működésűnk és tevékenységünk különösen 
ezirányban mozgott a múltban és mozog a 
jelenben. 

Örömmel konstatálom, hogy e gazdatár-
sadalmi mozgalom, amely eddig úgyszólván 
inkább csak a központban a fővárosban volt 
konczentrálva, az utóbbi években az ország 
különböző részeiben is mindinkább terjedt, 
amiről tanulságot teszen a szövetséges gazda-
sági egyesületeknek legújabban kiadott év-
könyve is és örömmel mondhatom, hogy vidéki 
gazdasági egyesületeink között igen sok van, 
amely a gazdaközönség elismerését vivta ki, 
mert a gazdák érdekeit szivén hordja s műkö-
désével a gazdaközönségnek nagy szolgálato-
kat tesz. 

Remélem, hogy ezen igyekezet, amely 
már is mindnagyobb mérveket ölt, a jövőben 
még inkább fog terjedni, mert csak ezáltal 

várhatjuk és remélhetjük azt, hogy egy valódi 
közvélemény fog az országban alakulni s 
amely gazdaközvélemény erősítésére pedig 
mindinkább szükségünk van, minél nehezebb 
viszonyoknak nézünk elébe. 

Ha most visszapillantást vetek mult évi 
működésünkre, először is konstatálni kívánom, 
miszerint egy május 12-iki fagykár utáni évben 
azon kilátásunk és reményünk, hogy jó termés 
fogja az országot boldogítani, sajnos nem 
következett be. E fagykár egyrészről a szem-
termelésben is nagy károkat tett, másrészről a 
szőlőmivelésben is és azon remények, amelye-
ket eddig tápláltunk, s melyek a gazda-
közönséget mintegy jobb kedvre hangolták, 
hogy távoli háborúk jobb árakat fognak 
szülni, sajnos de nem következtek be. 

A búzatermelés kérdésével kapcsolatban 
itt van az őrlési engedély kérdése. Ennek egyes 
fázisairól nem kívánok megemlékezni, mert 
méltóztatik tudni, hogy az egyesületi tag urak 
részére szétküldött évkönyv erre a kérdésre 
elég bőven kiterjeszkedik. Egy körülményre 
azoűban rá kell, hogy mutassak. Az őrlési 
engedély tulajdonképpen csak julius elsején 
szüntettetett be, akkor, amidőn nagy készletek 
volt k az országban. Á másik körülmény pedig 
mire utalni akarok az, hogy bizonyos oldalról 
mindég az állíttatott, hogy az őrlési engedély 
megszüntetése okvetlenül a búzaárak hanyat-
lását fogja eredményezni. Ne feladjük el, 
hogyha csak a búzának bécsi árjegyzését 
tekintjük, holott ottan az őrlési engedély eltör-
lése évek óta a gazdaközönség petituma, ott 
az árak a pesti árakkal paritásban vannak, 
tehát nem mondható és nem állitható 
az, hogy az őrlési engedélynek eltörlése 
a búzaárak hanyatlására bizonyos befolyás-
sal bír, hanem igenis tény az, hogy egyrész-
ről a nagy készletek, másrészről az, hogy 
Ausztriában középtermés volt s nem volt 
szükség a mi busánkra, ez eredményezte azt, 
hogy Bécsben és itt is az árak alacsonyak, 
melyeket én a magam részéről az őrlési en-
gedély eltörlésének nem tulajdoníthatok. (Igaz, 
ugy van.) Egy másik körüimény is van, ami 
szintén bizonyos aggodalomra ád okot s ez 
leginkább az utolsó években éreztette is hatá-
sát s nem egyéb, mint a hitelviszonyok meg-
romlása és a pénzviszonyok drágulása. Nagy 
nehézségekkel járt a jelzáloghitel kielégí-
tése, másrészt a személyi hitel is sokkal 
drágább, mint az utóbbi években volt s 
mindez a gazdaosztály helyzetét nehezíti. Ha 
a többi termelési ágakra tekintünk, amelyek 
közül a hústermelés említendő s ezek közül a 
hizómarha az egyetlen, amely most még élén-
kebb kereslet tárgya, de a sertésértékesités 
kérdése, amely pedig szintén a mi vizsgáló-
dásaink tárgyát képezte, mint egyáltalán az 
összes termelési czikkek értékesítése, nézetem 
szerint igen nehéz viszonyok között van, egy-
részt a sertésvósz miatt, másrészt a miatt is, 
hogy Németországba kivitelünk megszűnt és 
Ausztria is nem egy akadályt, nehézséget gör-
dít'folytonosan elénkbe. Midőn erre reámuta-
tok s midőn említem, hogy a mult évi köz-
gyűlésünkön is megpendítettem a sertéshús-
értékesítés kérdését, még ma is azon nézet-
ben vagyok, hogy a sertéshús feldolgozás kér-
dése a legközelebbi jövő föladata, mert bár-
miként alakuljanak a viszonyok, tulproduk-
cziónkat másként nem fogjuk értékesíthetni, 
mint földolgozott állapotban, tekintettel a 
németországi husszemle-törvényre, amely pro-
hibitiv intézkedéseket tartalmaz és tekintet-
tel az Ausztria által kivitelünk elé gördített 
nehézségekre. Másrészt a keleti államokkal 
kötendő kereskedelmi szerződések megújítása-
kor fogjuk csak sikerrel korlátozni és vissza-
szorítani a Balkán államokból beözönlő sertés-
inváziót. 

Hogyha többi termelési ágainkat tekint-
jük, nevezetesen a bortermelést, amely a fagy-
károk által lényegesen visszament s tekintjük 
azon körülményt, hogy bortermelőink azon 

reményt táplálták, hogy közép borárak lesznek, 
sajnos ezen remény sem következett be, mert 
a bor értékesítése alig lehetséges, ami ismét a 
szerencsétlen olasz bor-klauzulának tulajdonit-
ható. Továbbá itt van a gyapjuértékesités kér-
dése, amely szintén rossz viszonyok között 
volt. A husjuhoknak kivitele hasonlóképpen 
mióta a francziaországi kivitel megszűnt, a 
legnagyobb akadályokkal küzd. Tehát hogyha 
az egyes termelési ágak áttekintését veszem 
figyelembe, sajnosan kell konstatálnom, hogy a 
termelő osztály helyzete bizony nem rózsás. 

Hozzájárul ehhez, hogy Ausztriával való 
viszonyunk tekintetében maholnap fog meg-
indulni a tárgyalás, mely a jövő közgazda-
sági helyzetünkre nagy kihatással lesz, kérdés, 
vájjon képesek leszünk-e az eddigi viszonyt 
fentartani s javítani is. Hogyha az ipari 
vámokat tekintjük, melyeknek protekcziónisz-
tikus irányát senki sem fogja kétségbevonhatni, 
méltányos követelés részünkről a hasonló vám-
védelem. 

Kívánom és remélem, hogy a kormány 
megfogja találni azon utat és módot, amely -
lyel e sötét felhőkből ki fog vezethetni, de a 
mai helyzet bizonytalanságánál fogva, amely-
ben összes termelésünk van, — a jövőre 
nézve nem sok reményt és kilátást nyújt s 
kívánatos, hogy egy jobb fejlődés időszaka be-
következzék. 

Nem mulaszthatom el, hogyha tevékeny-
ségünkre visszatekintek, hogy ne fejezzem 
ki legnagyobb elismerésemet és köszönete-
met a kormánynak a szövetkezeti mozgalom 
támogatásáért, amely évtizedeken keresztül 
oly irányzatnak tekintetett, amelylyel szem-
ben a kormányzatok passzive viseltettek. 
Végre a jelenlegi kormányzat belátta az 
eszme jóságát s a szövetkezeti törvény meg-
hozatalával, enemü intézményeink fölkarolásá-
val buzgón igyekezett a szövetkezeti eszmét 
előrevinni, mindezért lehetetlen, hogy leg-
nagyobb elismerésünket ki ne fejezzüke helyen. 
(Éljenzés.) 

Nem kívánok kiterjeszkedni az egyesületi 
élet többi kérdéseire, azok megtalálhatók év-
könyvüokben s csak azon kéréssel zárom be 
fölszólalásomat, méltóztassék odahatni az or-
szágban és saját hatáskörükben, hogy azon 
nagy tevékenység, amely megindult az egyes 
gazdasági egyesületekben, mind nagyobb legyen 
s méltóztassanak támogatni az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület"-et azon törek-
vésében, amely szerint ő a gazda érdekeket 
minden tekintetben előmozdítani kívánja. Ezzel 
mai közgyűlésünket megnyitottnak ny;lvánitom. 
(Hosszantartó éljenzés.) 

Ezek után konstatálom, hogy a közgyűlés 
az alapszabályoknak megfelelőleg kellő időben 
közzé lett téve az egyesület hivatalos lapjában 
a „Köztelekében, azonkívül minden egyes tag 
külön meghívót is kapott és az alapszabályok 
20 §-a értelmében 50 tagnál több van jelen, 
az ülést tehát határozatképesnek nyilvánítom. 

A mai közgyűlésről felveendő jegyző-
könyv hitelesítésére felkérem Lipthay István 
és Bánó József tagtárs urakat. A jegyzőkönyv 
vezetésére pedig Jeszenszky Pál titkár urat 
kérem fel. 

A földiuivelésügyi miniszter válasza az 
„OMGE." üdvözlő feliratára. 

J eszenszky Pál titkár: Tisztelt Köz-
gyűlés. Méltóztatnak tudomással bírni azon 
támadásokról, amelyeket a nyár folyamán 
Darányi földmivelésügyi miniszter ellen meg-
indítottak s amely támadások oly természetűek, 
amelyekre a t. közgyűlésnek kár volna szót 
vesztegetnie; ennél fogva egyszerűen bátor 
vagyok bejelenteni azt, hogy az „OMGE."-nek 
október hó 26-*ánán megtartott igazgató-
választmányi üléséből folyólag egy felterjesz-
tés intéztetett Ö exellencziájához, amelyben 
az „OMGE" üdvözölte a minisztert és bizalmát 
nyilvánította edd'gi működéséért. A miniszter 
Ö exczellencziája felterjesztésünkre a követ-
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kező levélben válaszolt. (A miniszter levelét 
lapunk első helyén köböljük.) 

Gróf Dessewffy Aurél határozatilag ki-
mondja, hogy a közgyűlés a miniszter leiratát 
örvendetesen tudomásul veszi. (Helyeslés.) 

Most következik a szavazás. Bátor vagyok 
proponálni, hogy a szavazást eszközlő szava-
zatszedő-bizottság tagjaiul RalcovszTcy István, 
Scitovszly János, MaTcfalvay Géza, dr. Darányi 
Gyula és Szilassy Zoltán tagtársak kéressenek 
fel. (Helyeslés.) ' 

Megjegyzem még, hogy az elnökségen 
kivül 15 ig.-választmányi tag 6 évre, egy 
ig.-választmányi tag 4 évre, 1 pedig három 
évre választandó. 

Az ülést öt perezre fölfüggesztem. 

(5 perez után.) 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Az ülést 
újból megnyitom s mig a szavazás tart, addig 
a közgyűlést folytathatjuk. Következik a napi-
rend 7-ik pontja. 

Az igazgató-választmány jelentése az 1899— 
1900. évi egyesületi működésről. 

Jeszenszky Pál titkár: Az egyesület 
mult évi működéséről szóló jelentés az év-
könyvvel kapcsolatosan szétküldetett az egye-
sülői minden tagjának. Az elnök ur Ö ex-
ezellencziája megnyitó beszédében kiterjeszke-
dett az egyesületi működés főbb pontjaira, a 
részletek pedig az évkönyvben foglaltatnak. 
Ha a közgyűlés t. tagjai közül valaki bármi-
nemű fölvilágosítást kiván, készséggel meg-
adjuk, ha nem, az esetben méltóztassék a 
jelentést fölolvasottnak tekinteni és tudomásul 
venni. 

Gróf Dessewtfy Aurél elnök: Miután nem 
kiván senki az egyesület működéséről szóló 
jelentéshez hozzászólani, ennélfogva kimond-
hatom, hogy a közgyűlés az ig.-választmány-
nak az a mult évi egyesületi működésről szóló 
működését tudomásul veszi. 
Yáltozások a tagok létszámálban az elmnlt 

egyesületi évben. 

Jeszenszky Pál titkár: Az egyesület 
tagjai sorában történt változásokról a mult 
évre vonatkozólag részletesen beszámol az 
évkönyv s igy csak röviden tesz előterjesztést 
arról, hogy a mult év folyamán belépett 1 ala-
pító, 318 évdijas, összesen 319 tag. Elhunyt: 
9 alapitó, 33 évdijas, összesen 42 tag. Az 
ig.-választmány a tagok sorából részint el-
szegényedés, részint ismeretlen tartózkodás 
folytán, részint a tagsági cziklus lejárta foly-
tán törült 35 tagot, az egyesületnek tehát van 
374 alapitó és 2900 évdijas, összesen 3354 
tagja, a tényleges tagszaporulat tehát a mult 
évben 241 tag. 

Miután az elhunyt tagok között voltak sokan 
olyanok, kik az egyesület beléletében elösmerésre 
méltó tevékenységet fejtettek ki s akik rész-
ben anyagilag is megemlékeztek az egyesület-
ről, bátor vagyok indítványozni, hogy az el-
hunyt tagok fölött a közgyűlés jegyzőkönyvileg 
fejezze ki részvétét. 

Gr. Dessewffy Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a közgyűlés sajnálkozását 
fejezi ki elhunyt tagjai fölött, az újonnan je-
lentkező tagokat pedig örömmel üdvözli. 

A számvizsgáló bizottság és az igazgató 
választmány jelentése az 1899 ik évi zár-
számadás, vagyonkezelés és vagyonállapotra 

vonatkozólag. 

Jeszenszky Pál titkár: Az egyesület mult 
évi zárszámadása és vagyonkezeléséről szóló 
kimutatás az egyesületi évkönyvben foglaltatik, 
a számvizsgáló bizottság javaslatát a követke-
zőkben van szerencsém előterjeszteni. 

A számvizsgáló-bizottság az egyesület 
mult évi zárszámadását és vagyonkezeléséről 
szóló kimutatását, ugy a segéd-, mint a fő-
könyveket átvizsgálván, azokat teljesen rend-
ben találta a költség- és jövedelemszámlát 
helyesen fölállitottnak és egyes tételeiben 

számszerűen is megegyezőnek találván, ama 
kéréssel fordul a közgyűléshez, hogy a felállí-
tott mérleg-számlát elfogadni és azt helyben-
hagyni s az igazgató-választmánynak, az igaz-
gatónak és a pénztárnoknak a felmentvényt 
megadni méltóztassék. 

Gr. Dessewffy Aurél elnök : Miután az 
előterjesztett zárszámadásra a tagok közül 
senki megjegyzést tenni nem kiván, határozat-
ként kimondja, hogy a számvizsgáló-bizottság 
jelentését a közgyűlés tudomásul veszi a zár-
számadást és vagyonmérleget helyesen felálli-
tottnak találja és a felmentvényt ugy az igaz-
gató-választmánynak, mint az egyesület igaz-
gatójának és pénztárnoknak a közgyűlés 
megadja. 

Az 1901. évi költségvetés megállapítása. 

Jeszenszky Pál titkárj Az 1901. évi költ-
ségvetést a tanács és az igazgató választmány 
az évkönyvben részletezett módon állította 
össze, s ennek alapján van szerencsém jelen-
teni, hogy az egyesület 1901. évi előirányzott 
bevételei 150,693 korona és 41 fillérben, elő-
irányzott kiadásai pedig 144,599 korona és 
36 fillérben állapíttatván meg, 6094 korona 
5 fillér többlet mutatkozik, mely többlet idő-
közben felmerülő kiadások fedezésére lesz 
fordítható. 

A jövő évi jövedelmeket és költségeket 
magában foglaló előirányzati költségvetést az 
egyesületi tanács és igazgató-választmány a 
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

Gr. Dessewffy Aurél elnök határozatilag 
kimondja, hogy az 1901-ik évi költségvetést a 
közgyűlés elfogadván, azt az igazgató-választ-
mánynak azzal adja ki, hogy annak végrehaj-
tásáról gondoskodjék. 

Az igazgató-választmány javaslata Jules Meline, 
a párisi gazdakongresszus elnökének üdvöz-

lése tárgyában. 

Jeszenszky Pál titkár : Jules Meline, volt 
franczia miniszterelnök és földmivelésügyi 
miniszter, a párisi nemzetközi gazdakongresz-
szus elnöke s egyszersmind egyesületünk 
tiszteletbeli tagja, a párisi kongresszusok alkal-
mával oly rendkívüli előzékenységet és figyel-
met tanúsított az ott résztvett gazdák iránt, 
hogy az ig.-választmány indíttatva érezte 
magát, hogy köszönetét és elismerését nyilvá-
nítsa Meline iránt, de hogy ez minél ünnepé-
lyesebb formában történjék, az igazgatóválaszt-
mány ezen elismerést a közgyűlés határozatából 
óhajtja Melinehez juttatni. 

Mérey Lajos: Nagyméltóságú Elnök url 
Tisztelt Közgyűlés! Midőn a most tárgyalandó 
indítvány a választmányi ülésen napirendre 
került, az én igénytelenségem volt az, aki 
ezen indítványnak a közgyűlés elé való ter-
jesztését és a t. Közgyűlés által való elfoga-
dását hozta javaslatba. Ez okból találom 
helyén valónak, hogy az indítványt röviden 
megindokoljam. (Halljuk!) Meline, Franczia-
ország volt földmivelésügyi minisztere, utóbb 
képviselőházi elnöke, később miniszterelnöke 
évek óta tiszteletbeli tagja az OMGE.-nek. Az 
1900. évi julius elsején a párisi világkiállítás 
alkalmával tartott nemzetközi gazdakongresz-
szusnak ugyancsak ő volt az elnöke, azon 
nemzetközi gazdakongresszusnak, a mely ő 
Nagyméltósága Darányi Ignácz földmivelési mi-
niszter urat tiszteletbeli elnökei közé, gróf 
Károlyi Sándor urat szakosztályi elnökei közé, 
gróf Majláth József urat a kongresszus tiszt, 
főtitkárai közé, Rubinek Gyula tagtársunkat a 
kongresszus közgazdasági szakosztályának tiszte-
letbeli titkárjai közé választotta meg. Azon 
kongresszusnak, mondom, melyen gróf Zselénski, 
Kiss Pál és Bernát István tagtársaink nemcsak 
a vitákban vettek részt, de a kongresszus 
indítványainak megtételében hatékony mun-
kásságot fejtettek ki és nemcsak maguknak 
elismerést, de mondhatjuk a magyar névnek 
dicsőséget szereztek. (Éljenzés!) A kongresszus 
záró ünnepélye után tartott társas ebéd után, 1 

melyen Darányi miniszter az agráreszmék 
diadaláért ürített poharat, melyért a Nyitra-
megyei gazdasági egylet elsők közt üdvözölte 
őt, Budapesten a magyar kormány erkölcsi 
támogatásából is fennálló egyik német lapban, 
a „Pester Lloyd"-ban megjelent egy közle-
mény, melyben az mondatott Meline Gyuláról, 
hogy ő egyike a modern Francziaország 
legm?gvetendőbb és Iegsemmirekelőbb politikai 
személyiségeinek, ismétlem uraim szórói-szóra : 
hogy ő egyike a modern Francziaország 
legmegvetendőbb és Iegsemmirekelőbb politikai 
személyiségeinek. — Én ezen támadást tisz-
telt Közgyűlés olyannak veszem, mint a 
mely nem csak Meline Gyulára sértő és 
bántó, hanem bántó mindazon szaktekin-
télyre és az egész müveit világból összegyüle-
kezett kiváló gazdákra, akik érdemesnek tar-
tották munkatársakul szerződni Jules Meline 
elnöklete alatt. Mert azon mondás, qui non 
noscitur ex se, noscitur ex sociis vagy magyarán, 
akit nem ismersz meg önmagadról, meg kell ös-
merned társairól, annak a czikkirónak tudnia kell, 
hogy ezen diszes társaság elnöke nem lehet meg-
vetendő ember akkor sem, hogyha nem lett 
volna a nagy franczia nemzet földmivelési 
minisztere, képviselőházi elnöke stb., ha 
nem állana ma is a franczia parlamentnek 
róla elnevezett pártja élén. De ismerjük mi 
gazdák is a sanda mészáros történetét, nem a 
személyeknek szólott ez a vakmerő támadás, 
ez a dőre hadüzenet, de az agrár eszméknek, 
amelyeket ők hirdetnek és képviselnek. Tessék 
elhinni, hogyha a párisi nemzetközi gazdakon-
gresszus határozatilag azt mondotta volna ki, 
hogy pl. a fedezetlen határidöüzleti játék a 
börzén fentartandó, mert a gazdák boldogulása 
és az árak javulásának ez az egyedüli csoda-
szere, hogyha kimondották volna, hogy a tőzs-
dét szabályozni nem kell, maradjon továbbra 
is leghatalmasabb állam az államban, hogyha 
kimondották volna a kongresszuson, hogy a 
német tőzsde-törvény, hogy az osztrák tőzsde-
adótörvény e'törlendő, mint a mezőgazdaság 
érdekeivel ellenkező, akkor azok a férfiak a 
világ legkitűnőbb szaktekintélyei lennének. 

Önkénytelen tolul az a kérdés agyunkba, 
hogyha ennek a társaságnak elnökét lehetett el-
nevezni egy félhivatalos és tekintélyesnek tar-
tott lapban megvetendő és semmirekellő poli-
tikai személyiségnek, ugy kérem a hirlapiró 
személyiségek melyik osztályába sorozná ma-
gát ez a czikiró Fügefahegyi Oroszlán? (Hosz-
szantartó derültség.) A nemzetközi gazda-
kongresszus a mezőgazdaság érdekeiben ha-
tározott, de az ő törekvései nem irányulnak a 
mezőgazdaság és a vele együtt érző tisztes-
séges kereskedelem ellen és nem is irányulnak 
a mezőgazdasággal együtt virágzó, vagy sorvadó 
ipar ellen, hanem irányulnak a hazátlan, a 
nemzetközi mozgótöke túlkapásai, kinövései 
ellen. A nemzetközi gazdakongresszus tör-
vényes intézményekkel akarja megvédeni a 
gazdát az ellen, hogy verejtékes fáradozása 
eredményei, hosszú éveken űzött munkálatai-
nak eredményei ne essenek áldozatul a telhe-
tetlen étvágyú, hazátlan mozgó tőkének. A 
nemzetközi gazdakongresszus czélja volt ponto-
san megkeresni, kijelölni az utat, módot és 
eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
mezőgazdaság nemcsak az őstermelés tekinte-
tében, de az értékesítés és fogyasztás tekin-
tetében is önerejéből biztosítsa magának azon 
befolyást, amely az anyagi hasznot igazságosan, 
méltányosan, a becsületes munkának juttatja, 
nem pedig a kartelek, ringek a tőzsdejátékosok 
fosztogató kapzsiságának; és én Tisztelt Köz-
gyűlés ebben találom ezen indítvány czélját 
ós velejét, ki ezen eszméket helyesli, s a ma-
gyar gazdatársadalom képviseletében ezen köz-
gyűlés bizonyára helyesli, az bizonyára ezen 
indítványt és elfogadja azt. (Hosszantartó él-
jenzés ós taps.) 

Megyeri Krausz Lajos : Nagyméltóságú 
Elnök ür, Tisztelt Közgyűlés 1 Előttem szóló 
fölszólalására egyáltalán nincs megjegyzésem 
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s csak egyet kívánok konstatálni a t. Köz-
gyűlés színe előtt. Hogyha jól értettem, előt-
tem szóló azt méltóztatott hangoztatni, hogy 
az a lap, amelynek czikkére hivatkozott, a 
„Pester Lloyd" a kormányzat által szubven-
cziónált s illetve anyagi támogatásban részesülő 
lap volna. Kötelességszerűleg bátor vagyok 
itt konstatálni, hogy a ,Pester Lloyd", amely 
a Lloyd-társulatnak lapja, anyagi támogatás-
ban a kormány részéről egyáltalában nem 
részesül s csakhogy félreértés ne legyen, én 
mint a Pester Lloyd igénytelen igazgatósági 
tagja, bátor voltam ezt i t megjegyezni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Ha jól 
vettem ki, a t. Közgyűlés egyhangúlag elhatá-
rozza, hogy Jules Meline volt franczia föld-
mivelésügyi miniszter ur iránti bizalmának ki 
fejezést adni kíván, megköszöni neki azon 
kiváló szívességet, amelylyel a gazdakongresz-
szus alkalmával jelen volt magyar gazdákat 
részesítette, ezirányban a közgyűlés üdvözlő 
átiratot intéz Jules Melinehez. (Helyeslés) 

A szavazás eredménye. 

Rakovszky István a szavazat;zedő-bizott-
ság elnöke jelenti, hogy a szavazás megejtetett, 
beadatott 123 szavazat; ebből gróf Dessewffy 
Aurél elnökre esett 123 szavazat (Hosszan-
tartó éljenzés és taps.), az alelnöki állásokra 
gróf Andrássy Aladárra, Bujanovics Sándor 
és gróf Zselénski Róbertre 121—121 szavazat. 
(Hosszas éljenzés.) 

A számvizsgáló-bizottság tagjai lettek: 
Bolla Mihály, Orassl Hugó, Reusz Henrik 
122—122 szavazattal, Szevera Károly és 
Vardsó Gyula 121 —121 szavazattal. 

Az ig. választmányba beválasztaitak 6 évre : 
gr. Andrássy Sándor, gr. Apponyi Albert, 
Blaskovits Ferencz, Cserháti Sándor, id. Cséry 
Lajos, Eszterházy Miklós herczeg, Hegedűs 
József, Eertelendy Ferencz, Lits Gyula, Máday 
Izidor, Molnár István, NagyDezső, PirJcner 
János, Széli Kálmán, Tormay Béla, 4 évre 
Niek Ede, 3 évre Teleki József gróf. 

Gr. Dessewffy Aurél elnök : Tisztelt Köz-
gyűlés ! Ugy a magam, mint elnöktársaim 
nevében megköszönve a megtisztelő bizalmat, 
mely ma megválasztatásunk által irányukban 
nyilvánult, ugy a magam, mint elnöktársaim 
nevében bátoc vagyok kijelenteni, miszerint 
igyekezni fogunk ugy mint eddig, a ránk bizott 
feladatokat tehetségünk szerint teljesíteni s 
általában iparkodni fogunk saját erőnkhöz 
képest gazdatársaink javát előmozdítani. Aján-
lom magamat és elnök társaimat szívessé-
gükbe ős további pártfogásukba. (Hosszantartó 
éljenzés és taps.) 

Képviseletek. 

Jeszenszky Pál titkár bejelenti a Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetségének tagjai 
és a székesfőváros által az OMGE. igazgató-
választmányába háromévre kiküldött képviselőit. 
A közgyűlés a bejelentést tudomásul vette. 

Indítványok. 

Jeszenszky Pál titkár: Tisztelt Közgyű-
lés 1 Solymos Gusztáv a Torontálvármegyei 
Gazdasági Egyesület választmányi tagja adott 
be egy indítványt az 1871. évi 51-ik t.-czikk-
nek revíziója tárgyában. Indítványozó részle-
tesen kifejti, hogy a tagosításról szóló törvény 
a kor igényeinek már nem felel meg és nem 
felel meg különösen a kisgazdák érdekeinek, 
miután ezeknek egyáltalán nincs bizalmuk e 
törvény iránt és a tagosításba belemenni nem 
hajlandók. Szükséges ennélfogva, hogy a tör-
vény megfelelő irányban módosittassék. 

Előadó megjegyzi, hogy az indítvány oly 
figyelemreméltó, amelylyel az egyesületnek 
foglalkoznia kell. Mivel azonban a közgyűlés 
ezt a javaslatot részletesen nem tárgyalhatja, 
az ig.-választmány javasolja, hogy Solymos 
Gusztáv Indítványa tárgyalás és konkrét ja-
vaslattétel czéljából a közgazdasági szakosz-
tályhoz utasittassék. 

Gr. Dessewffy Aurél elnök ily irányban 
mondja ki a határozatot s a közgyűlést be-
rekeszti. (Hosszantartó leik e3 éljenzés.) 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A nép takarmánytermesztésének 
előmozdítása. 

Népies szarvasmarhatenyésztésünk fejlő-
désének biztosítását három tényezőben látom: 

1. Hogy a községek megfelelő apaállatok 
birtokába jussanak. 

2. Hogy kellőleg értékesíteni tudjanak. . 
3. Hogy állataikat okszerűen takarmá-

nyozzák. 
A fejlődés biztosítására egyaránt fontos 

e tényezők mindenike, s e tényezők megterem-
tésében ugy az államnak, mint a társadalom-
nak közre kell működni. 

Az államnak jutott e téren is nagyobb 
szerep, s társadalmi tevékenységünk, sajnos, 
elenyészően csekély ahhoz képest, a minőnek 
lennie kellene. Kivételt csak néhány gazdasági 
egyletünk működése képez. 

Az állattenyésztési felügyelőségek létesí-
tése, s ezeknek működése fokozatosan bizto-
sítja ma már, hógv községeink megfelelő bi-
kákhoz jussanak. Ertem a megfelelőség alatt 
nemcsak az állatnak tenyésztésre alkalmas 
voltát, hanem a fajtabeli megfelelőséget is, 
miáltal lassankint eleje vétetik az eddig ész-
szerütlen keresztezéseknek s vidékenkint egy-
öntetű állomány létesül az országosan meg-
állapított tenyészkerületek szerint. 

Magában véve ez az egyöntétüség már 
nagyban fogja állatállományunk értékét emelni, 
de ezzel még épenséggel nem tettünk eleget, 
s az állatok okszerű takarmányozásának vala-
mint az értékesítésnek fejlesztése legalább is 
van olyan fontos kérdés, — legalább az én 
szerény nézetem szerint, — mint az első. Amíg 
azonban a községeknek megfelelő apaállatokkal 
való ellátása kiváló figyelemben részesül, addig 
a másik két kérdést, különösen ezek egyikét a 
takarmányozás előmozdítását nem méltányoljuk 
eléggé. 

Az értékesítés kérdésének fejlesztésénél 
is az államnak jutott a vezérszerep, főleg a 
társadalmi erőknek a tömörítésében, és irányí-
tásában s az utóbbi néhány év alatt nagy idők 
mulasztása pótoltatik. A tejszövetkezetek léte-
sítésével milliókra menő értéket mentünk meg 
a megsemmisüléstől, másrészt a produkczió 
fejlesztésével rengeteg értéket teremtünk meg, 
amit azelőtt figyelmen kivül hagytunk. A tej-
termékek feldolgozása és értékesítése terén 
tehát van már is haladás, s kívánatos, hogy 
még sokkal fokozottabb tevékenység fejlődhessék 
ki. Az állam kezdeményező és irányító mun-
káját készséggel támogatja e téren a társa-
dalom s a legszebb és leghelyesebb egyetértés 
állam és társadalom között biztosítani fogja a 
tejtermékek értékesítésének fejlődését. 

Amíg a tejtermékek, jobban mondva csak 
a vaj értékesítése érdekében a kellő működés 
megindul, hiányzik ez a sajtgyártás terén, s 
még inkább az élőállatok értékesítésénél. Fej-
lett állattenyésztéssel biró vidékeinken is telje-
sen magára van hagyatva népünk az értékesí-
tésnél, hogy rendszerint néhány élelmes keres-
kedő tetszése szerint zfákmányolja ki őket. 

A szövetkezés, a társadalmi, erők tömö-
rítése volna hivatva e bajon segíteni. Német-
ország, Auszlria itt is megelőzött bennünket. 
Tanulhatnánk tőlük, miként lehet szövetkezeti 
uton az állatkereskedelmet fejleszteni s a fej-
lődő szarvasmarhatenyésztést a nép javára 
fordítani. 

Azt hiszem, az államnak kellene itt is mint 
kezdeményezőnek, mint irányitónak fellépni. Ta-
nulmányoztassa a külföldi állatértékesitő szövet-
kezetek működését, próbálja meg aztán a szer-
zett tapasztalatokat itthon alkalmazva az állat-

értékesitő szövetkezetek létesítését. Meg vagyok 
róla győződve, hogy társadalmunk szívesen 
csoportosulna az eszme körül nem kis hasz-
nára népies tenyésztésünknek. 

Teljesen elhanyagolt azután nálunk a 
takarmányozás fejlesztssének kérdése. Igaz ugyan, 
hogy a tejszövetkezetek indirekt uton előmoz-
dítják a jobb takarmányozást, ez az indirekt 
működés azonban semmikép sem kielégítő. 

A német közmondás szerint a fajta job-
bik fele az állat száján megy le. Megvan a 
magyarnak is a közmondása, melylyel a takar-
mányozás fontosságát méltányolja : ,,Minden 
fajtának zsákban a fele", —s még "ismertebb : 
„Kancza elli a csikót, abrak az anyja". — 
Tényleg lótenyésztésünkben a takarmányozás 
terén, ha nem is mindig kielégítő, de minden-
esetre jobb állapotokkal találkozunk, mint a 
szarvasmarhatenyésztésnél. A magyar gazdánál 
ma is törek és kukoriczaszár a szarvasmarha 
téli takarmánya, nyáron pedig teljesen a lege-
lőre szorítja állatját. De aztán legalább ez volna 
mindenütt jó és elegendő. 

Ebben a hiányos takarmányozásban van 
az oka annak, hogy talán sehol annyi csene-
vész marhát nem találni, mint minálunk. A 
nyugati fajtáknak favorizálása magyar marhánk 
rovására anélkül, hogy* a megfelelő takarmá-
nyozásról is gondoskodnánk, csak hátrányára 
vált szarvasmarhatenyésztésünknek. Ma egész 
vidékek állománya elveszítette régi egyöntetű-
ségét ; megtarkilották mindenféle elképzelhető 
idegen fajták keresztezései s megmaradt az 
egész állomány rosszul tartott, csenevész mar-
hának. 

Mindaddig, mig ezeken az álíatokon nem 
változtatunk, alig remélhetjük, hogy szarvas-
marhatenyésztésünk minőségileg is kellő fejlő-
désnek induljon s azok az áldozatok, miket 
kormányunk most szarvasmarhatenyésztésünk 
fejlesztésére fordit, csak akkor lesznek kama-
tozólag elhelyezve, ha a takarmányozás kérdé-
sét sem tévesztjük szem elől. S ne higyjük azt, 
hogy népünknek nem lenne érzéke ez iránt. 
Bizonyítják ezt egyes vidékek, hol a marha 
takarmányozására már is kiváló gondot fordí-
tanak, s ahol elhanyagoltak az állapotok, jó 
talajra találunk ott is népünk értelmiségében. 
Nekem legalább nem kis örömemre szolgált, 
midőn egyik népies előadásom alkalmával fel-
kért egy parasztgazda, hogy aztán majd tanít-
sam 'meg őket arra" is, miként kell helyesen 
takarmányozni. 

A fejlődés biztosításának oroszlánrésze e 
téren a társadalomra, szarvasmarhatenyésztési 
egyleteink hiányában főleg a gazdasági egyesü-
leteire hárul s bámulatosan sok jót tehetnek 
vele népünk érdekében. Ha gazdasági egyle-
teink programmjukba veszik e kérdés propa-
gálását. A földmivelési kormány bizonyára tá-
mogatni fogja törekvéseiket, miként támogatja 
azt a m.-óvári szarvasmarhatenyésztési egylet-
nél pár év óta. 

Egyesületünk is legelső feladatának tar-
totta, hogy községeinket jó bikákkal lássa el. 
Ez a törekvésünk ugy hiszem sikerült is, hisz 
a f. évben az ötven és néhány bikatartó köz-
ségbe 62 db bikát adtunk ki. 

Az értékesítésnél eddig keveset tehettünk, 
mert nem igen volt mit értékesítenünk. A folyó 
évben kezdtük meg tejszövetkezetünk alakítását 
s üzletévünk "záródásával 6—8 tejszövetkezet 
megalakításáról tehetek jelentést. Az állatok 
értékesítésénél eddig főleg a bikák értékesíté-
sét propagáltuk. Buzdítottuk gazdáinkat a 
bikanevelésre s gondoskodtunk is azoknak meg-
becslése és eladásáról. Darabonkint legalább 
30-60, sőt 100 koronával értékesítették, igy 
jobban bikáikat, mint azelőtt. Ebből is látva 
az értékesítés támogatásánál mutatkozó hasz-
not, szándékunkban van, mihelyt állományunk 
annyira javul, hogy eladó anyagunk is lesz, 
az értékesítést egyleti uton foganatosítani s 
igy tagjainkat a kizsákmányolástól megvédeni. 

Kiváló gondot fordítottunk azonban kez-
dettől fogva a takarmánytermesztés megkedvelte-
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tésére s ez által az okszerűbb takarmányozás 
előmozdítására. 

Ezen czélnak elérésére több utat is követ-
tünk. Elsősorban is a téli előadásokat használ-
tuk fel, hol nemcsak tanácsadólag müködtünk, 
hanem azáltal, hogy az előadáson jelenlévő 
egyleti tagok között rendszerint két nyereményt 
sorsultunk ki (ingyenesen), mely nyeremények, 
az illető községhatárába "illő 'V2—Va holdra 
való takarmánymagból állottak, mindjárt példát 
is statualtunk. Az, aki a magot megnyerte, 
többnyire el is vetette. Volt aki nyereményét 
a nálánál élelmesebb gazdának potom áron 
elvesztegette. Czélunkat azonban mi mégis el-
értük. Nemcsak előadásainkat keresik fel szive-
sebben (mivel ott nyerhetnek), de azt a takar-
mányfélét, melyet épen az illető községnek 
legalkalmasabbnak tartunk, mindjár termeli is 
ott valaki. Ennek pedig nem marad el a hatása, 
mert midőn a következő évben látják az ered-
ményt, tömegesen kezdik próbálni az illető 
takarmányfélét, mihez még azzal fokozzuk ked-
vüket, hogy kedvezményes áron adjuk nekik 
a magot. Ilyen módon sikerült már eddig is 
megkedveltetni a baltaczim, a nyulszapuka, a 
Vollendung-takarmányrépa termelését. Minthogy 
pedig látják, miszerint az ajánlott s az egylet 
által közvetített takarmányféleségek eddig mind 
be is váltak, bizalmuk nőttön nő, s most egy-
szerű felhívásunkra az őszi borsó termelését 
egyszerre 23 község kísérli meg, épenséggel 
nem is remélt arányokban, mert 180 q. vető-
magot rendeltek meg egyesületünknél. 

Három évvel ezelőtt közvetített az egylet 
tafearmánymagot kb. 32 holdra 
2 évvel ezelőtt „ 370 „ 
ez idén „ 1200 „ 

és reméljük, hogy tejszövetkezeteink szaporo-
dásával, midőn a jobb takarmányozásnak haszna 
is közvetlenebbül mutatkozik, törekvésünk még 
inkább fog tért hódítani. A fenti számok 
eléggé bizonyítják, hogy népünk megfelelő 
vezetés mellett a takarmánytermelésre reá bír-
ható. Hogy azonban ehhez a társadalmi műkö-
dés, a gazdasági egyletek jóakaró támogatása 
nélkülözhetlen, arra is vannak bizonyítékaim. 

Sokat tehetnek az egyletek az áltál, ha 
a valamely vidéknek megfelelő takarmányféle-
ségre felhívják a gazdák figyelmét. De ez nem 
elég. Vállalkozniok kell arra is, hogy ezt a 
magot jó minőségien közvetítsék. Egyik közsé-
günkben a baltaczimmag termesztésétajánlottam. 
Daczára annak, hogy a szomszédos főberczegi 
uradalomban évek óta látják a baltaczimter-
mesztést, nem termesztették azt; mivel mintmond-
ták, évekkel ezelőtt megpróbálták azt, de náluk 
nem sikerült. Most, hogy az egylet által köz-
vetített magot vetették el, nagyon meg vannak 
vele elégedve s évről-évre nagyobb területen 
termesztik. 

Az által, ha az egylétek vállalják magukra 
a közvetítést, mindjárt a mérsékelt árakat is 
biztosítják. A tömeges megrendelésekkel, még 
inkább, ha- direkt a termesztőtől szerezhetik be 
szükségletüket. Legalább is 15—25% ármeg-
takarítást érhetünk* el igy. De nem hallgatha-
tom el itt gazdáink egy nagy hibáját. Mihelyt 
a direkt termesztőhöz lordulunk, ezeknek igen 
nagy része, azon árakat kéri, mit a nagy-
kereskedőnél kell megfizetnünk. Pedig, ha az 
egyesületek a termesztőnél szerezhetik be szük-
ségletüket, jobb árt fizethetnek a nagykereske-
dőnél s még mindig jobban járnak a termesztők 
is, mert a kereskedő nem fizeti, nem fizetheti 
meg nekik azt az árt, mit az egyesületek. Mi 
még úgyszólván nem élhetünk meg a közve-
títő kereskedelem nélkül s csaknem minden 
gazdaságnak meg van a maga „házi zsidó"-ja. 
S rájuk vagyunk utalva. Egyletünk a jobb 
takarmányozás előmozdítására korpát is köz-
vetít. 20 waggonra kértem ajánlatot min-
denünnen. Nem kaptam elfogadhatót. Ahhoz a 
malomhoz fordultam aztán, mely a legkedve-
zőbb ajánlatot tette, további mérséklést kérve. 
Nekem nem adta meg. De a „házi zsidó" révén 
oly áron kaptam meg ugyanettől a malomtól, 

mint én kértem. Most már jobban járt hát]? 
Persze,, mert a közvetítőnek is ő fizet még. Ép 
igy vagyunk a magvak beszerzésénél. Ismétel-
ten fordultam termesztökhöz, kiktől azt a választ 
kaptam, midőn az ár iránt tudakozódtam, vár-
juk be Mauthncr katalógusát, amint az adja, 
ugy adják ők is. S még jó, ha . 10% enged-
ménynyel beérték. 

A gazdasági egyletek működésének fon-
tosságát azonban nemcsak a megfelelő takar-
mánynövények megválasztásában és az árak 
mérséklésében látom, hanem és fóleg abban, 
hogy a kisgazdát megfelelő' minőségű maghoz 
juttassák. Sehol nincs a kisgazda annyi meg-
csalatásnak kitéve, mint a takarmánynövények 
magvainak beszerzésénél. Még nagyobb gazda-
ságok intelligensebb vezetői is kellő elővigyá-
zat nélkül nem egyszer vásárolnak rossz magot, 
a kisgazda pedig, aki a szatócsra van utalva, 
úgyszólván szerencsének tarthatja, ha be nem 
csapódik. Nem lehet csodálnunk, ha ily körül-
mények között, midőn még hagyományai is a 
gabonatermesztéshez fűzik, nem terjed eléggé 
népünknél a takarmánynövények termesztése, 
nagy hátrányára az okszerű takarmányozásnak 
és állattenyésztésünknek. 

Kisgazdáink között a takarmánynövények 
nagyobbmérvű termesztésnek elterjedését csakis 
az esetben remélhetjük, ha a gazdasági egye-
sületek e téren segélyökre lesznek, mert csakis 
igy remélhető, hogy jó minőségű magvakhoz 
jussanák s a kereskedők kizsákmányolásától 
meneküljenek. 

Tudom, hogy egyes gazdasági egyleteink 
eddig is közvetítettek magvakat, ugy lehet s 

, legyen szabad reménylenem, hogy más egyle-
teknél jelen soraim némi impultust adnak erre. 
De ugyanekkor a társegyesületek figyelmét le-
gyen szabad felhívnom egy körülményre, neve-
zetesen, hogy a legszebbnek látszó magot se 
fogadják el az állami megvizsgáló állomások 
előzetes vizsgálata nélkül, mit annál inkább 
megtehetnek, mert az állomások ezen vizsgá-
latokat részökre díjmentesen teljesitik. 

Mennyire csalódhatik az ember s mily 
megcsalatásoknak van kitéve, sajnosan tapasz-
taltam ez idén nálunk. 

Midőn egyesületünk a magkiadást kezdte, 
a beérkezett ajánlatok Titán a bécsi Boschán-
czég ajánlatát találtam legkedvezőbbnek, szük-
ségletünket igy két éven át ismét fedeztük. 
Midőn azonban a folyó évben már jelentéke-
nyen nagyobb fogyasztásra volt kilátásunk, saj-
náltuk a sok. jó pénzt Bécsbe küldeni s ismé-
telten megkisérleltük az összeköttetést magyar 
kereskedőkkel. Miután tudomásomra jutott, 
hogy a budapesti Bbross és Szalay czég, né-
hány nagyobb gazdasági egyesületnek szállít 
megelégedésre magvakat, személyesen kerestem 
őket fel s előadtam, miszerint mi a Boschán-
czéggel teljesen meg vagyunk ugyan elégedve 
s egyedüli kifogásunk ellene, hogy nem magyar. 
Gzélunk, hogy szükségletünket idehaza fedez-
hessük. 

Majd árajánlatot kértünk, mit a czég 
azzal adott meg, hogy ők nem annyira az árak 
leszállításával, mint inkább a minőség kitűnő-
ségével akarnak konkurálni. Az árakat tényleg 
nem is igen mérsékelték s igy csakis lóhere-, 
luczerna- és baltaczimmag-szükségletünket ren-
deltük meg náluk, egyebekre más magyar for-
rásokat keresve és találva is. 

Midőn luczernamagunk megérkezett s azt 
felbontottuk, szinte feleslegesnek látszott a mag 
megvizsgáltatása, miután aránkamentességre 
vizsgálva s államilag ólomzárolva volt, a mag 
pedig öreg szemű szép árunak látszott s igy 
meg is kezdettük azonnal az elárusitást. Mint-
hogy azonban időközben gyanúnk merült fel a 
mag csiraképességére, (fontosabb vizsgálatnál 
nem volt a mag egyforma szinü) mintát vet-
tünk a csiraképesség megvizsgáltatása czéljá-
ból, s ekkor kitűnt, hogy a számla szerint 
93%-nak jelzett mag, tényleg csak 80%-ot csírá-
zott. A czég ellen a baltaczimmag szállításának 
késedelme miatt (mit ők a pozsonyi alagút be-

szakadásával mentegettek), különben is kifogá-
sunk volt már s ezért azonnal tudattuk- velük, 
hogy luczerna magjukat rendelkezésükre bo-
csájtjuk, azon visszaélésüket pedig, hogy a 
számla szerint 93%-al jelölt mag helyett 
80%-os c:iraképességüt adtak, a gazdaközön-
ség érdekeinek megvédésére nyilvánosságra 
fogjuk hozni. Szemükre vetettem, hogy kény-
szerítenek magyar luczerná', Eécsből hozatni, 
honnét egyesületünk különben is a legked-
vezőbb árajánlatot kapta. A czég egyik tagja, 
Boross erre február hó 14-én kelt levelé-
ben azt irja, hogy nyugodtan bocsájtják tár-
kinek bírálata alá amaz „égbekiáltó igazság-
talan.'ágot", hogy ők egyensületünket 80%-os 
csiraképességü luezernával látták el ; lehet, 
mint írja, hogy az én theoriám szerint ez nem 
megfelelő áru az ő praxisuk szerint urada-
lom is megelégedhetik ilyen áruval, ami annyit 
jelent, hogy az ő üzleti szokásaik szerint 
megengedhető, miszerint a vevőt 116 koronás 
áru helyeit 99.78 koronással elégítsék k;, 
vagyis mé ermázsánként 8 frt 11 krajczár-
ral károsítsák. Még érdekesebb a levélnek 
többi része, melyet magkereskedelmünk jel-
lemzésére szószerint közlünk. 

„Hanem, hogy mit szólana ahhoz az 
országház, vagy maga a minisztérium, amely 
rendeletileg tette közzé,- miszerint a magyar 
kereskedelem a leghatározottabban támoga-
tandó minden állami intézmény által, ha meg-
tudná, hogy az ország egyik legszámottevőbb 
intézménye kebelében működő akadémiai tanár 
leplezetlenül hirdeti leveleiben, hogy a mennyi-
ben a magyar kereskedő csak 80%-os csira-
képességü luczernát szállít, kénytelen a lajtán-
tuli kereskedőket támogatni, azt nem nehéz 
kitalálni." 

„Ugylátszik 'tanár' ur nincsen tisztában 
azzal, hogy levelének ama passzusával, melylyel 
a „Köztelek" czimü lapban váló közzététellel 
fenyeget, büntetendő cselekményt követett el, 
mert.ezen fenyegetés á zsarolás kísérletének 
összes kritériumait magában foglalja". 

„Feltesszük tanár úrról, hogy ezen fe-
nyegetését meggondolatlanul követte el és jól 
felfogott érdekében kérjük a jövőben nagyobb 
óvatossággal eljárni." 

Ezen levél vétele után legelső teendőm volt 
magamat a győri kir. ügyészségnél zsarolás miatt 
följelent eni, a helybeli főszolgabírói hivatalnát pe-
dig az 1895. évi XLVI. T. cz. illetve az ennek 
kapcsán kiadott végrehajtási utasítás 5' §. 1. 
C. pontja alapjár, me yszerint Borossék eljá-
rása hamisításnak deklarálható, kérem a hiva-
talos eljárás megindittatását. 

Időközben végre megérkezett a balta-
czimmag is, melynek az előre beküldött számla 
szerint 75% csiraképességünek kellett volna 
lennie. Ez a 75%-nyi csírázás bizony nem 
elsőrendű áru, mint aminőre alkum szólt, ugy 
de nem emelhettem ellene kifogást, minthogy 
annyira mentem előzékenységemmel, hogy 
alkunk szerint elsőrendűnek kellett elismernem, 
mit ők annak jeleznek. 

A megérkezett árat átvéve, amint az 
első z;ákot felbontjuk, azonnal feltűnik, hogy 
az áru penészes és dohos, szóval romlott 
minőségű. Bögtön hivatalos mintát vétettem 
vizsgálatra s az árut a czég rendelkezésére 
bocsájtotíam. 

Szalay érdekeik megóvására itt járt, hogy 
maguknak szintén mintát vegyen, miután 
szerintük a mag útközben romlott meg. 
Ugyanis valahol a felvidéken szerezték be a 
magot, onnét adattak fel, s a pozsonyi alagút 
beszakadása miatt tényleg vesztegelt 10—14 
napig az áru. 

Hogy azonban mily nagy tájékozottsággal 
birnak egyes kereskedőink arról, mit tartsanak 
jó árunak, azt bizonyítja Szalay esete, ki elég 
vigyázatlan és ügyetlen volt mintát hozni 
magával, hogy bebizonyítsa, miszerint ők tény-
leg jő magot ad ak fel. Ezt a mintát az akadé-
mia intézőségénél mutatta be, hol Lusekka 
intéző ur figyelmeztette Szalayt, hogy bizony 
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a magával hozott s felmutatott áru nagyon is 
kifogásolható, mert az is penészes és dohos, 
ez pedig ugyancsak az intéző ur és még egy 
tanú jelenlétében a Szalay által vett mintával 
azonos volt. Tehát az árunak utközbeni meg-
romlása ki van zárva. 

Megkaptuk aztán a magvizsgáló állomás 
bizonylatát is, mely szerint a vett mintából 
csírázott 38% a számla szerinti 75% helyett. 

Ezek a számla szerint kimutatott, s való-
ságban talált csiraképességek eléggé mutatják, 
hogy mennyire vizsgálják egyes kereskedők az 
általuk forgalomba hozott magvak csiraképes-
ségét. De mutatják azt is, mennyire indokolt, 
hogy magvásárlás alkalmával meggyőződjünk 
miszerint megvan-e a vásárolt magnak az a 
csiraképessége, melyet a kereskedő törvény-
szerűit is jelezni tartozik. 

A helybeli szolgabírói hivatalnál most 
már másodízben is feljelentettük a Boross és 
Szalay czéget az 1895. évi XLVI. t.-cz. illetve 
az ennek kapcsán kiadott végrehajtási utasí-
tás 5. § ának e) és f) pontjai alapján kérve 
megbüntetését. 

Az ügyészséghez február hó. 18-án ma-
gam ellen beadott följelentésem márcziu3 hó 
25. kelettel, tehát csakhamar elintéztetett; 
eszerint a királyi ügyészség magam ellen in-
dított vádat elutasítja: ,a zsarolás egyik fő-
ismérve a jogtalan vagyon-, haszonszerzés 
lévén", amit itt kizártnak látott. Sajnos, hogy 
közigazgatásunk kerekei már sokkal lassabban 
mozognak, mert a luczernaszállitás alkalmával 
elkövetett kihágás miatt február hó 25-én tett 
följelentésünkre, csak folyó évi augusztus hó 
2-án kaptunk elsőfokú Ítéletet, mely a Boross 
és Szalay czéget 200 korona pénzbirsággal 
bünteti. Ezen Ítéletet a közigazgatási bizottság 
föloldotta s a főszolgabírót uj tárgyalásra 
utasította, mert a följelentés egy czég ellen 
intéztetvén, annak mindkét tagja kihallgatandó 
s ennek alapján uj ítélet hozandó. Második 
följelentésünkre, melyet márezius 6-án adtunk 
be, ma sem érkezeit még csak elsőfokú íté-
let sem. 

Ha már most tekintetbe veszszük azt, 
hogy ezen ügyekben a törvény szerint, két 
egybehangzó Ítélet daczára is megvan a fel-
lebbezés joga harmadfokig, elképzelhető, hogy 
egy ilyen ügynek nem valami rövid a lefo-
lyása, de elképzelhető az is, hogy kevés gazda 
vállalkozik a hosszadalmas törvénykezés kelle-
metlenségeit végigszenvedni. Ezek a körülmé-
nyek tág kaput nyitnak a lelkiismeretlen mag-
kereskedők visszaéléseinek s legkevésbé cso-
dálkozhatunk azon, ha a gazdák inkább haj-
landók a rossz mag mellett, sokszor még a 
kereskedő gorombaságait is elnyelni; semhogy 
joguk védelmére a törvényes utat válaszszák. 

A gazdasági egyesületeknek képezi felada-
tát, hogy az ilyen visszaélések ellen védelmet 
nyújtsanak. Ezeknek kell magukra vállalni, 
hogy kellemetlenségek árán is megvédjék a 
gazdák érdekeit. És bizonyára nagy érdekek-
nek a megóvásáról van itt szó. Egész vidékek-
nek a takarmánytermelési viszonyait alakithat-
ják át az egyesületek, s mint a mi példánk 
mutatja aránylag rövid idő alatt. De ehhez 
persze nem elég a takarmánytermelés ajánlása. 
Módot kell nyujtanunk a népnek, hogy jó mag-
hoz jusson, mert gondolható, milyen magva-
kat kapnak kiskereskedőink, s ezektől kis-
gazdáink, ha már az egyesületek firmája sem 
tartja vissza magkereskedelmünket a vissza-
élésektől. Újhelyi Imre. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

Az érvágás s mireny hatása a 
hizlalásnál. 

M. D. ur alábbi kérdést intézte hozzánk: 
Egy szakmunkában, mely az állathizla-

ást tárgyalja, de főleg teoretikus alapon, azt 

olvastam, hogy a hizlalás egy bizonyos stá-
diumában eszközölt érvágás, azaz véreresztés 
a hízást, illetve a zsir lerakodását nagy mér-
tékben elősegíti. Ugyanez állitásnak a magya-
rázatát pedig egy orvostól kaptam meg: a 
megfogyatkozott piros vérsejtek ép csekélyebb 
számuknál fogva az . oxidáczió proczesszusát 
kisebb mértékben végzik és igy kevesebb 
zsirt használnak fel fütőanyagképen. Tehát 
ugy látszik ez tény. Kérdem most már, mi 
annak az oka, hogy a gyakorlatban sohasem 
találkozunk ezen eljárással, holott látszólag 
(vagy talán tényleg is) jelentékenyen redukálná 
a hizlalási költségeket. 

Folytatólagosan a hizlalásra vonatkozólag 
bátorkodom még egy kérdést intézni. Bebizo-
nyításra nem szoruló tény az is, hogy az ' 
arzén fokozatosan és megfelelő mennyiségben 
adagolva szintén hizást, súlygyarapodást idéz 
elő. Látjuk ezt beteges, rossz színben lévő 
embereknél, kik orvosi rendeletre arzént szed-
nek, de tapasztalhatjuk néha lókereskedőknél 
is, kik beteges, sovány, öreg lovaknak vásár 
előtt arzént kevernek az abrakjukba. Kérdem 
ismét, miért nem adunk az úgyis vágóhidra 
szánt állatainknak, melyeket ugy sem féltünk 
attól, hogy az arzénadagolás által petyhüdés 
áll be szervezetükben, megfelelő mennyiségű 
arzént a hizlalás előmozdítására? 

Az érvágás két ellentétes hatást fejt ki, 
ugyanis csökkenti a husképződést, de fokozza 
a zsírlerakódást. A husképződést részint azért 
csökkenti az érvágás, mert a vér folyékony-
húsnak tekinthető; ha tehát vért eresztünk 
az állatból, akkor folyékony húsát kevesbítjük 
meg; de az érvágás méginkább azáltal járul 
az állat fehérjekészletének csökkentéséhez, 
hogy a körözeti fehérje szétbontását fokoz-
ván, kevesebb fehérjét hágy a lerakásra. 
Ugyanis a fehérjeszétbontás független az 
oxigénfölvételtől, sőt ellenkezőleg inkább a 
fehérjeszétbontás befolyásolja az oxigénfel-
vételt; eszerint tehát a fehérjeszétbontást 
kell primar jelenségnek, az ox'génfőlvételt 
pedig secundar jelenségnek tekintenünk. A 
fehérjeszétbontás különben is nem a vérkör-
ben, hanem a siövetekben áramló képzőnedv-
ben történik és szövetelemek (sejtek, rostok 
stb.) működésének eredménye. 

Egészen más hatással van az érvágás a 
takarmány nitgrogénmentes anyagaira, mert 
azoknak a szétesését csakugyan mérsékli az 
érvágás s igy több zsirnak a képződését és 
lerakását teszi lehetővé. Ez azért történik 
igy, mert a nitrogénmentes anyagok nem a 
szövetek között, hanem magában a vérkörben 
bomlanak szét, szétbontásuk tehát nagyon 
függ a vér oxigéntartalmától, ez pedig mindig 
több érvágás előtt, mint érvágás után, mert az 
érvágás megkevesbíti a piros vérsejtek számát 
s igy a vérnek oxigént felvevő képességét is 
csökkenti, miután a piros vérsejtek azok, 
melyek az oxigént magukhoz ragadják s az 
egész testben szétviszik. 

Eszerint tehát az érvágás apasztja is, de 
gyarapítja is a testet s igy csak az a kérdés, 
hogy a kettő közül melyik múlja fölül a má-
sikat, az apadás-e, vagy a gyarapodás. Ha e 
kérdést mérlegeljük, külömbséget kell a nö-
vendék- s megnőtt állat között, utóbbinál pedig 
a hizlalás eleje s vége között tennünk. 

A növendékállat hizlalásánál tudvalevőleg 
párhuzamosan halad a hus- és zsirképződés, 
mert a növendékállat ugyanannyi vagy több 
hust képes előállítani mint amennyi zsirt képes 
lerakni, ugy hogy a nővendékállatnál legalább 
is annyit vesztünk az érvágás által mint 
amennyit nyerünk vele, amihez még az is 
járul, hogy az érvágás hátrányosan befolyásolja 
a növendékállat husminöségét, mert tulkövérré 
teszi azt, márpedig a növendékállat hizlalásá-
nál nem az a czélunk, hogy minél kövérebb, 
hanem, hogy minél több hust nyerjünk. 

Hasonló helyzetben vagyunk a megnőtt 
állat hizlalásánál is, de csak a hizlalás kezde-
tén. Ugyanis a megnőtt állat nem állit elő uj 

izomrostokat, de mégis növeli izmai tömegét 
azáltal, hogy az izmok lédúsabbak lesznek. A 
hizlalás kezdetén tehát a megnőtt állat is sza-
porítja szervi fehérjéjét, ezt pedig megnehezí-
tené az érvágás és hosszura nyújtva a hizla-
lás első stádiumát, költségessé is tenné azt. 
Ellenben, ha 8z állat már kibontakozott a 
hizlalás első stádiumából, ami rendesen a má-
sodik hónapban szokott bekövetkezni, akkor 
nem szaporítja többé fehérjekészletét s igy az 
érvágás is csak hasznos lehet, de ez a haszon 
semmiesetre sem lehet nagy, mert máskülön-
ben most is ugy gyakorolnák a gazdák az ér-
vágást, mint régebben, amidőn persze nem 
annyira a zsírlerakódás előmozdítása végett, 
mint inkább egészségi szempontból vágtak a 
hizóállatokon eret. 

Ha a kérdéses ügyben a német szakírók-
nál keresünk tanácsot, eltérő véleményekkel 
találkozunk, mert némelyek határozottan elvetik, 
mások meg, ha nem is ajánlják, de legalább 
nem is ellenzik az érvágást. Utóbbiak közzé 
tartozik Kühn, Haubner, Damman és Wolff, 
ellenben Eisbein nagyon ártalmasnak mondja 
az érvágást. Mi különben azt tartjuk, hogy 
most már kár lenne az érvágást újra ajánlani, 
mert mainap mindinkább elhagyjuk azt az 
ösvényt, mely főleg csak a kiselejtezett vén 
állatok hizlalását ismerte, miután most a 
fiatal állatok hizlalása lép előtérbe, ezeknél 
pedig határozottan ártalmas az érvágás. 

Áttérve a mireny etetésére, számos kí-
sérletező csakugyan ugy találta, hogy ez a 
méreg előnyösen hat a hízásra, mert a mi-
reny csökkenti a fehérjeszétbontást s az 
anyagcserét s azonkívül az étvágyat is ja-
vítja, minélfogva a hizlalás vége felé tehetne 
jó szolgálatot. De mit mondanának hozzá a 
husfogyasztók, ha a hizlalók fölkarolnák a 
mireny etetését; nem-e általános visszatetszést 
szülne ez s nem-e folyton a hust gyanúsíta-
nák, ha valaki megbetegedne, mert a mireny 
áthatja a vele élő állat egész testét s minden 
szövetjébe lerakódik, ámbár csak oly kevés 
mennyiségben, hogy a hus nem válik ezáltal 
ártalmassá. S azután ki merné a mireny ada-
golását a cselédségre bízni; de még ha a 
gazda maga eszközölné azt, nem-e számos 
hizóállat mérgezésnek esne áldozatul. Ezért 
azt tartjuk, hogy a mireny nem a hizlaló ke-
zébe való s igy nem is ajánljuk az alkalma-
zását. Gselkó. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető; Angyal Dezső. 

Gyümölcsfáink trágyázása. 

Okszefü trágyázással érhetünk csak el 
biztos és kielégítő gyümölcstermést s ezért, 
mint minden kultur növény, ugy a gyümölcsfa 
is gazdag táplálást kiván, hogy rügyet és 
levelet, virágot és termést fejlesszen. Gyakori 
és kielégítő trágyázást a gyümölcsfa annál 
inkább is követelhet, mert sokszor 40, sőt 
több évig egy és ugyanazon helyen áll s 
aránylag kis területről kell, hogy táplálékát 
felvegye. Nem kell továbbá elfelednünk, hogy 
gyümölcsöseink talaja sokszor száz esztendőn 
keresztül is egymásután ültetett gyümölcsfáink 
által mennyire gyöngül, terméketlen lesz s a 
gyümölcstermesztés szakadatlansága folytán, 
élősködő hernyók és káros gombák pusztításá-
tól sokat szenved. 

Mily pompásan díszlenek azok a gyü-
mölcsfák, amelyeket házi kertekbe, szántó-
földekre, vagy egyáltalán friss, szűz földbe 
ültetnek ! Itt erőteljesen növekednek, gazdag 
termést, ízletes és jól kifejlett gyümölcsöt 
hoznak ; egyszóval: hasznot hajtanak. Ellen-
ben régi gyümölcsösöknél — adjunk meg bár 
minden kelléket — mely a gyümölcstermést 
fokozza: semmit, vagy legalább is nagyon 
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heveset használ, ha a gazdag és okszerű 
trágyázást elmulasztjuk. 

A gümölcsfák ellenségei annál nagyobb 
mérvben pusztítanak, minél fölületesebben tör-
ténik a fák gondozása, mert az a gyümölcsfa, 
amely kellően gondozva és táplálva van, 
ellentállóbb mindenféle ellenség behatása 
ellen, a trágyázás tehát, minthogy erőteljesebb 
növekedést ad a fának, azt ellentállóbbá is 
teszi. Gyümölcstermelőinknek, a fák kielégítő 
trágyázása tehát főgondjuk legyen, ha azt 
akarják, hogy vesződségük haszonnal járjon. 

Arra a kérdésre, hogyan trágyázzunk, 
milyen trágyákat használjunk és mikor, magá-
tól értetődik, hogy a körülményektől függ. A 
gyümölcsfák trágyázása ugy történjék, hogy az 
a fának hasznara váljék. A trágyázással tehát 
elsősorban is a gyökérzetet kell gazdagíta-
nunk, mert ezek, de különösen a hajszál-
gyökerek vannak hivatva a fának szükséges 
táplálékot fölvenni. A fakorona nagyságához 
mérten felásott tányér a legjobb hely a trágya 
elosztásához, mert ezalatt vannak elhelyezve 
a tápanyag felvételét eszközlő hajszálgyökerek. 
A fiatalabb gyümölcsfáknál 8—10 évesekig 
a föl ásott tányér felületén, a 10 éven túllé-
vőknek pedig már mélyebben, közelebb a gyö-
kérzethez alkalmazzuk a trágyát — kivéve a 
chilisalétromot — emelyet mindig felül kell el-
hintenünk. 

Tapasztalatok mutatják, hogy a gyümölcs-
fák trágyázása miként történjék. Ezek szerint 
fiatal gyümölcsfáknál egészen 10 évesekig, a 
felásott tányérnak — fahamu, Thomassalak, 
kainit és chilisalétrommal való behintése a 
legjobb mód; utóbbit, v. i. a chilisalétromot 
tavaszsza), mikor a fa rügyezni kezd; a többit 
ellenben őszszel elszórva és sekélyen alá-
takarva lehet jó eredménynyel alkalmazni. 
Fiatal fáknál, továbbá a hig trágyalével való 
öntözés is nagyon háladatos és pedig ugy al-
kalmazva, hogy a felásott tányér szélén egy 
sekély árkot csinálunk és a trágyalevet ebbe 
öntjük bele. Ha kompostot használunk trágyá-
zásra, ezt sekélyen alá kell ásni. Legjobb 
trágyázási mód tavaszszal kevés fahamut vagy 
komposztot, azután trágyalevet alkalmazni, ez 
utóbbit őszszel. Kitűnő hatással van még min-
den második vagy harmadik esztendőben a 
Thomassalakkal való erős trágyázás is. 

Az emiitett trágyázási módok alkalma-
zásánál — a gyökerek megkimélésével — a 
talajnak mélyebb felásása szükséges, fiatal 
fácskáknál 1—2 m. átmérővel és többször. 
Ha a fa környéke a gyomoktól megtisztíttatik, 
a fa sokkal hamarabb fejlődik, mert a levegő 
behatolása a gyökerekhez, a talaj szabaddá 
tétele által megkönnyittetik. A talajnak több-
szöri felásása különösen a műtrágyák alkal-
mazásánál már azért is szükséges, mert ezek 
a földet keményebbé teszik, megtömitik. Érett 
istállótrágya — turfával keverve — a földet 
nedvessé teszi és a gyökérzetre üditőleg hat. 

Öregebb fák Thomassalak, fahamu, kai-
nit és komposttal való trágyázását nem sza-
bad elmulasztanunk s ezek alkalmazása, a 
fák növekedési időszakának kezdetén fogana-
tosítandó. Több figyelmet érdemel az öregebb 
és termékenyebb gyümölcsfák trágyázása, 
mert az olyan fa, amely már terem, nagyobb 
követelményt támaszt a trágyázás iránt. 

Megmunkált földben mindig egészsége-
sebb és többet termő a fa, mintha begyepese-
dett, vagy bevetett talajban áll. Ezért az olyan 
gyümölcsösök, melyek földje a fák közt.gazda-
ságilag van kihasználva, okvetlen minden 
5—8 évben mélyszántás vagy ásásban része-
sítendő és a minden második, vagy harmadik 
évben vetett kapásnövény, esetleg zöldségféle 
erősebb trágyázással vetendő, hogy a földnek, 
tápanyagot visszapótoljuk, mely nélkül a 
növény diszlése lehetetlen. Nagyon sok 
helyen láthatjuk azt, hogy az ültetvények az 
egymástól távolabb álló fák közt luczernával 
vannak bevetve. Ennek hátrányos következ-
ménye : a fiatal gyümölcsfáknak lassú fejlődése, 

ami legjobban bizonyítja, mily káros befo-
lyással van a fü, illetőlőg a luczerna ezek fej-
lődésére. Az amerikai gyümölcstermelők foly-
tonosan szántják a szabad területen álló gyü-
mölcs-ültetvényeket és a fák közti tért beve-
tetlenül hagyják, nehogy a fáktól más vete-
mények által a táplálásra szükséges anyagot 
elvonják. 

Az öregebb fák trágyázása akkép eszkö-
zölhető, hogy a koronanagyságu tányéron a 
fatörzstől kevés távolságra sekély árkokat, 
vagy gödröket ásunk, ásóval és nem a gyak-
ran ajánlott földfuróval s ezekbe komposztot, 
fahamut, kainitot, Thomassalakot, superfoszfá-
tot töltünk tavaszsza], őszszel pedig elegendő 
hig trágyalevet alkalmazunk. További őszi 
munka a fák melletti földnek a korona 
egész szélességében való mély felásása, 
utólagos alátakarásával a komposztirozott 
istállótrágyának (istállótrágya-föld, vagy ami 
még jobb tőzegkeverék.) Tavaszszal hasonló-
lag előzetesen mély megmunkálást adunk a 
földnek s a mikor a fa rügyezni kezd, a 
tányért chilisalétrommal hintjük be. 

Szabályul tekintendő, hogy gyümölcsösök-
ben az istállótrágya alkalmazása mellett mű-
trágyákat is használjunk, azért mert az előbbi-
nek a gyümölcsfákra nincs elegendő tápereje, 
csak a földet porhanyóvá teszi, azt felhevíti 
és nagyobb tevékenységre ösztönzi. A mű-
trágyával ellenben, a gyümölcsfának szükséges 
minden tápanyagot megadhatjuk. Igaz, hogy 
ezek a földet megtömitik — egyedül használ-
ván őket, — de az ilyetén hatásokat elkerül-
hetjük, ha a műtrágyát, isiállótrágyával együt-
tesen alkalmazzuk. A mész a talajban lévő 
tápanyagok gyors fölbomlását segiti elő. 
Használata ellenben, csakis oly gyümölcsösök-
ben indokolt, a melyek gazdagon vannak 
trágyázva. Rosszul, vagy egyáltalán nem trá-
gyázott földet meszezni nem érdemes. 

A gyümölcsösök minden negyedik évben 
gazdagon trágyázandók. Abban az esztendőben 
azonban, a melyben a gyümölcsfák sokat ter-
mettek, s igy erejük részben elhasználódott, 
azonkívül ősszel még egy alapos trá-

, gyázásban részesitendők. A mi a késő őszi 
trágyázást illeti, ennek nagy előnye az, 
hogy a téli nedvesség, a tél folyamán a 
trágya feloszlását elősegítheti és igy kész-
letbe helyez olyan tápanyagokat, melyre a 
fának tavaszszal a legnagyobb szüksége van. 
Az őszi trágyázás a fa gyarapodására előnyös, 
a tavaszi pedig a nagyobb terméshozamot és 
kvalitást emeli. A gyümölcstermelésnél szerzett 
tapasztalatok a külömböző összetételű trá-
gyákra vonatkozólag azt bizonyítják, hogy a 
légenytartalmu műtrágyák a fagyarapodásnál a 
foszforsavtartalmuak ellenben főleg a gi. dt gabb 
terméshozamnál fejtik ki működésűket 

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt, hogy 
a gyümölcsfa trágyázása csak ott hasznos, a 
hol a fák azonkívül még kellő gondozásban is 
részesülnek és a hol ezek lombozata időnként, 
lehetőleg többször lesz rézgáliczczal és mész-
tejjel befecskendezve. Azért szükséges ez, mert 
gazdag és tevékeny lombozat mellett lehet-
séges csak az, hogy a gyökérzet, a mely a 
tápanyagot a földből felveszi, feloldott állapot-
ban nyújthassa a fának és szervezetének. Ha 
ez a követelmény hiányzik, ugy a leggazdagabb 
trágyázás is vajmi keveset vagy éppen semmit 
sem ér. á. e. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hntyra Ferenez. 

A heveny fertőző és ragadós 
állatbetegségek ellen való 

védekezésről. 

Az ujabban fertőzőknek elismert azon 
betegségek elleni védekezés, melyek tömeges 
állatelhullásoknak okozói, tehát már évezredek 

óta ismeretes, de mivel régebben teljes homály 
borította e ragályos járványos betegségeknek 
okozóit, fellépése és tovaterjedése módját 
csak bizonyos jóknak elfogadott empirikus 
rendszabályok ötletszerű alkalmazásában, vagy 
még inkább egyes misztikus homályba burkolt 
eljárásokban állott. 

Az ezen csoportba sorolható állatbeteg-
ségek okozóinak felismerésével, illetőleg az 
egymással nyilván rokon betegségek csoporto-
sításával és a rohamosan izmosodó uj tudo-
mányos ág, a bakteriológia által felállított té-
telek gyakorlati alkalmazásával, a fertőző 
betegségek elleni védekezés tudományosan 
indokolható alapokra lett lefektetve. 

Európa marhaállományát még csak néhány 
évtized előtt is a keleti marhavész ismételten 
megtizedelte és ma már a kulturállam nevére 
jogot formáló országokban a szarvasmarhák 
fertőző betegségeinek ezen legfélelmetesbje 
egészen ismeretlen. 

Ezen fényes eredményt a modern orvosi 
tudomány által a fertőző és ragadós állat-
betegségek ellen megállapított óvó és elfojtó 
intézkedéseknek köszönhetjük. 

A jelenlegi e'járás alapjául szolgáló 
állategészségrendőri intézkedések azon kétség-
telenül megállapított tényből indultak ki, hogy 
ezen fertőző bántalmak okozói élő és szaporodni 
képes növényi lények, a melyek arra alkalmas 
viszonyok között nagy földterületeken széjjel 
hurczoltatva gyors szaporodási képességük 
folytán nagyobb állatállományokat megsemmi-
síthetnek. Míg egyfelől a bakteriológia ezen 
gazdasági szempontból kiváló figyelemre érde-
mes betegségek okozóit meggyőző kísérletekkel 
kimutatta, másfelől ezen lények életfeltételei-
nek gondos észlelése utján azon módozato-
kat is megállapította és az emberiség köz-
kincsévé tette, a melyekkel a kórtokozó lények 
romboló munkájának gátat vetni lehetséges. 
Ez alapon épült fel az állategészségrendészet 
és ennek a nagy közönség előtt nagyjában 
ismert tételei, a melyek részben az egy föld-
területen levő állatállománynak bizonyos meg-
határozott betegségek ellen való megóvását, 
részben a valamely területen már fellépett 
betegségnek elfojtását illetőleg lokalizálását 
czélozzák. Az ország területén kívül fellépett 
betegségnek behurczolását és elterjedését 
gátoló alkalmas intézkedések megtétele az 
államhatalom gondoskodásának tárgya, ellen-
ben az uralgó fertőző betegségek elterjedése 
elleni küzdelem és azok lehetőség szerinti 
elfojtása az érdekelt egyének és illetőleg a 
gazdatársadalom feladatát l{épezi. 

A hazai állatállomány tan rejlő nemzeti 
vagyon megtartása és növelése érdekében az 
érdekeltek által kifejtendő tevékenység a rendé-
szet törvényes tételeinek megismerésében, a 
fertőző betegségek ellen hatásosaknak bizonyult 
eljárások szabatos alkalmazásában és ebből 
folyólag az államhatalomnak a közjó érdekében 
kifejtendő működése czélirányos előmozdításá-
ban áll. 

Kétségtelen is több erélyesen végrehaj-
tott rendészeti intézkedéssel gyakorlatilag és 
bebizonyított tény (keleti marhavész ragadós 
tüdőlob), hogy a fertőző betegségek elfojtása 
sőt teljes kiirtása nagyobb földterületekről is 
lehetséges, épen azért ezen intézkedések minél 
szélesebb körben való megismertetése és a 
törvények intencziójának megfelelően való végre-
hajtása a ragadós és fertőzőbetegségek szám-
beli apadását és rosszindulatú lefolyásának 
mérséklését eredményezik. Pedig a megállapí-
tott ovó és elfojtó intézkedések be nem tar-
tása, amellett, hogy a közérdekre káros, rend-
szerint és mindenekelőtt a mulasztást elköve-
tett gazdát szokta sújtani. 

Minél makacsabb jeleggel uralg valamely 
fertőző betegség, esetleg huzamos időn ke-
resztül, valamely vidéken és minél kevésbé 
kézzelfogható eredmény mutatható fel a rendé-
szeti intézkedések segélyével, annál gyorsabban 
áll be a csüggedés az anyagi káránál fogva 



1794 KÖZTELEK, 1900. NOVEMBER HO 14. 90. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

elfogultan szemlélő érdekeltnél, aki a kedve-
zőtlenebb látszattól félrevezetve, — mely pedig 
csakis a foganatosított intézkedések elégtelen 
voltát bizonyítja, — igen hamar kész az összes 
rendészeti intézkedéseket csupán kárának öreg-
bítésére alkalmas üres haszontalanságnak ne-

Holott tekintettel arra, hogy ezen beteg-
ségeket a szemlélés alól elvont apró élő lények 
okozzák, a melyek esetenkirit rendkívül SZÍVÓS 
életképességgel vannak felruházva, gyors 
szaporodó képességüknél fogva még oly eset-
ben is, hol megsemmisítésükre látszólag min-
den megtéteíett, megszaporodva újólag meg-
semmisítéssel fenyegetik az állatértéket, éppen 
ezért szívós következetességgel és kitartassal 
folytatott küzdelem van helyén, ha állattenyész-
tésünkben nagy károkat okozó ezen ellenségek-
től állományunkat megvédeni óhajtjuk. 

Minél csekélyebb értékű, mint egyed vala-
mely állat, annál kevésbé gondos és megfelelő 
az elhelyezése és ápolása a gazdaságokban a 
higiéné szempontjából. Mi sem természetesebb, 
hogy az ilyen állományba behurczolt fertőző 
betegség pusztítása nagyobb arányú lesz és 
elfojtása alka'mával a laikus előtt ér hetetlen 
makacs ellentállásra találunk. 

Ez magyarázza meg, hogy a higiénikus 
szempo-tból kevésbé megfelelően elhelyezett 
kisebb állatok, nevezetesen sertések, juhok és 
baromfiak között valamely behurczolt fertőző 
betegség elfojtása^ vagy csak nagy veszteségek 
árán, vagy egyáltalán csak hosszú idő mu'va 
lehetséges, a mennyiben az állatok elhelyezé-
sére szolgáló helyiségek és tárgyak olyanok, 
hogy a betegségek elfojtása körül egyébként 
biztos hatású fertőtlenítő eljárások is csak 
ismételt erélyes végrehajtás után eredményesek. 

Nagy szerencse, hogy a fertőző beteg-
ségek okozói általában csupán aránylag magas 
élettani tényezők jelenléte mellett képesek az 
állati testen kivül f -nmaradni é3 kedvezőtlen 
létfeltételek mellett bizonyos idő múlva töakre-
mennek. A baktériumok ellen folytatott küzde-
lemben az ember segítségére vannak a levegő, 
a napfény, a meleg és a hideg, mind oly 
tényezők a melyek szók életét közvetlenül 
vagy közvetve a behatásukra keletkező ki-zára-
dás, tápanyagelvonás stb. által megsemmisítik. 
Ezen befolyások eredményesen fel is használ-
hatók fertőzötteknek bizonyult területek vagy 
helyiségek fertőtlenítése alkalmával, elzárás 
vagy' helyiségeknek hozzáférhetetlenné tétele 
és üres állapotban hosszabb időn keresztül 
váló meghagyása által. 

Ugy az óyó, mint az elfojtó intézkedések 
terén a védekező gazda szempontjából a leg-
nagyobb fontossággal az elkülönítés bir. 

Tiszta állományok befertőzése ismételten 
olyformán történt, hogy a birtokos vagy pász-
tor egy-egy mirigy daganatos, szembeteg vagy 
orrfolyásos lovat, 1 öhögős szarvasmarhát, has-
mehéses serté.-t vagy sérült bundával biró, 
esetleg nyilván bőrbeteg birkát, állománya 
közé befogadott annélkü1, hogy a felületes 
szemlélésre is észrevehető elváltozásokat figye-
lemre méltatta volna, esetleg hitelt adott az 
előbbi állattulajdonos szavainak, aki a látható 
abncrmitásokat jelentékteleneknek és jóindu-
latuaknak jelezte, holott állománya befertőzé-
sét elkerülhette volna, ha a gvanus állat vissza-
utasittatik, vagy gondosan elkülönítve elhelyez-
tetik. 

Ezek szerint a bármely okból gyanús, 
vagy csak idegen állat is addig, mig gyanút-
lan volta hosszas észleléssel biztosan meg 
nem állapíttatott; a többiektől mindenkor el-
különítve tartandó. 

A befertőzés számos lehetőségének el-
kerülésére alkalmas intézkedések, a törvénye 
sen előirt rendszabályok szoros betartásán 
kivül, abban állanak, hogy az egyes állatállo-
mányok egymásközti érintkezése rendszeresen 
meggátoltassák, a közös etető és itató helyek, 
valamint a vendégfogadók istállói elkerültes-
senek, vásáron vett vagy arról visszahajtott 

állatok a többi állománytól elkülönittessenek, 
továbbá, hogy az állomány rendszeresen meg-
figyeltetvén, a bármiképen betegeknek talált 
állatok rögtön elkülönittessenek, végül, högy a 
fertőzötteknek bizonyult, legelők vagy férő-
helyek elzárassanak. 

Szükséges továbbá háziállataink szerve-
zetének erősbitésére gondot forditani, ezek 
természetének inkább megfelelő tartása utján. 
A netalán folytatott szoros beltenyésztés abban-
hagyásával, lehetőleg ismételt vérfelfrissitésről 
kell gondoskodni, e mellett a növendékállatok 
részére szabad mozgás biztosítandó és általá-
bm az átlátok elhelyezése olyformán történ-
jék, hogy részükre tiszta, jó levegőjű férő-
helyek álljanak rendelkezésre és a zsúfolás 
elkerültessék. 

Fertőző betegség fellépése esetén a még 
egészségesnek talált állomány haladéktalanul 
elkülönítendő és tiszta helyre áthelyezendő, 
kisálla'oknál nagyobb állomány esetén czél-
szerü -— amennyiben keresztülvihető — eze-
ket több kisebb csoportra felosztva elhelyezni. 
Ezenkívül a férőhelyek gyökeres tisztogatása, 
az ismételten végrehajtott fertőtlenítés és a 
beteg állatoknak mielőbbi megsemmisítése fo-
ganatosítandó. 

Amennyiben valamely hely fertőzöttnek 
bizonyulna, e;. a használat elől feltétlenül el-
zárandó. 

Igy egy dél magyarországi gazdaság, mely-
nek sertésszállásaiban a sertésvész évről évre 
nagy károkat okozott, olyformán védekezett, 
hogy a hizlalandó sertésállományt juhaklok-
ban helyezte el és két év óta sertésállomá-
nyát ilymódon sikerült veszteség nélkül fel-
hizlalni. 

Végül á fertőző betegségek fellépésének 
megelőzésére és illetőleg a lefolyás gyorsítá-
sára és enyhítése czéljából, a jónak bizonyult 
védőoltások és kényszerbeojtások is minél ki-
terjedtebben igénybeveendők. 

Az ujabbi kutatások elég biztató ered-
ményei folytán a fertőző betegségeknek gyó-
gyítása az illető betegséggel szemben mester-
ségesen immunizált állatok vérsavójával való 
beojtások uiján lép mindinkább előtérbe és 
lehetséges, hogy a közel jövőben a szérummal 
való gyógyító mód mint sikeres beavatkozás 
a fertőző betegségek ellen eredményesen és 
kiterjedten felhasználható lesz. 

A fertőző és ragadós állatbetegségek 
elleni küzdelemben, mely a közegészségügyi 
érdekekkel is szoros kapcsolatban áll, nem-
zeti vagyonunk számottevő hányadának meg-
mentését, valamint fontos állatkiviteli érde-
keink védelmét szolgálja, az érdekelt gazda-
közönség érdeklődésére és vállvetett munkás-
ságára kiválóan érdemes és azért kívánatos, 
hogy az ótó és elfojtó rendszabályok és a 
hatásosaknak bizonyult beavatkozások kiterjedt 
alkalmazásával háziállataink ellenségei rom-
boló munkájával erélyesen szembeszálljunk. 

Mezey Béla. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
487. kérdés. Mikor lehet a tüzérségnél 

kiselejtezett kanczalovakat Budapesten be-
vásárolni ? M. J. 

488. kérdés. Honnan leh?tne egy Per-
cheron mént beszerezni ? L. L. 

489. kérdés Tehenészetet akarok beállí-
tani vajtermelés és borjunevelés czéljából. A 
vajtermelés azonban csak mellékes czélom, a 
fősúlyt a borjunevelésre fektetem, mivel azokat 
4 éves korban meg akarom hizlalni. 

Kérdem, hogy a jelenleg meglévő félvér 
szimmenthálí teheneimre milyen bikát haszöál-
jak, hogy a hizlalásra kiválóan alkalmas ivadé-
kot nyerjek. F. A. 

490. kérdés. Bérletem ugy talaja, mint 
a czukorgyár közelségé folytán igen alkalmas 
czukorrépa termesztésére, de nehezen határoz-
hatom el magam erre, mert félek a munkás-
kéz hiányától a kapálás idejében Kérdem 
ván-e olyan lókapa, mely a munkáskezet, ha 
nem egészen, de legalább részben pótolja? 

Véleményem szerint csak az egysoros 
kapák (lókapák) alkalmasak erre, ilyen volna 
pl. az u. n. Planet jr. amerikai lókapa; igaz-e, 
hogy ezen kapához 1 méter széles sorok szük-
ségeltetnek, holott a czukorgyárak 36 cm. 
széles sorokat ajánlanak ? Nem nő-e majd a 
czukorrépa abnormális nagyra, vagy pótolja-e 
a széles soiokat m»jd inkább a répa egymás-
tól való kisebb távolsága? 

Az egykerekű G'ayton-fele „Fireíly" kézi 
kapálógép talán ajánlatosabb-e czukorrépának ? 

Milyen ennek a munkaképessége ? 
A keresztbevetés által lehetne-e esetleg 

— természetesen ÍZ más kapásnövényekre 
szól — hosszába és keresztbe is a Planet jr. 
lókapát használni? 

Méltóztassék specziell a géppel való 
czukorrépatermesztést behatóan tárgyalni, 
mert ez környékünkön nagy fontossággal b'r, 
mert a nagyobb mérvű szőlőmivelés folytán 
nagy a munkahiány és én volnék talán környé-
kü ikön az első, ki kézi és lókapa-gépekkel 
próbát tenne. 

Megjegyzem még, hogy talajunk kötött 
fekete agyag. B. I. 

492. kérdés. Mi czélszerübb: a burgo-
nyát a sertések számára megfőzve, vagy pedig 
a Kühne-Ventzki-féle készülékben gőzölve 
adni s kifizeti-e az magát az ilyen készüléknek 
aránylag magas ára mellett? Mennyit czélszerü 
adni az ilyen burgonyából tenyészgöbéknek 
(februárban malaezozaak) és most 3 A éves 
süldőknek? D. D. 

498. kérdés. Miután ezidőszerint a 
buzakorpa jóval drágább a czirokmagnál 
(sorghum sacharatum), lehetne-e utóbbit takar-
mányul adni nevezetesen hízó sertéseknek és 
szarvasmarháknak; illetőleg minő anyagösz-
szététele van a korpának meg a cziroknak, és 
ez utóbbinak minő tápértéke van a buzakor-
pával szemben. II. N. 

494. kérdés. Hizó ökreimmel naponta 
darabonként 40 kg. takarmányrépát etetek, de 
miután takarmányrépám fogytán van, czukor-
répa-szelettel akarom felváltán, kérem gazda-
társaim szives válaszát, hogy mennyi czukor-
répa-szelet felel meg tápértékre nézve a 40 kg. 
takarmányrépának ? F. L. 

495. kérdés. K^rem a csatolt gyom-
növényt, mely erdőirtásos legelőmön nagy 
mennyiségben fordul elő, megvizsgálni és meg-
nevezni, továbbá engem arról felvilágosítani, 
hogy nem okozói-e ilyen gyomnövények a 
teheneimnél gyakran előforduló betegségeknek, 
a mire nézve, eröss gyanúm van és végül 
szíveskedjék irtására vonatkozólag szives taná-
csot adni. K. S. 

496. kérdés. A mezőgazdasági szeszfőz-
dénkben foglalkoztatunk az üzletvezetőn kivül 
4 munkást, kik havi fizetést kapnak. A szesz-
főző évidijas. Az uradalomnak saját orvosa 
van s előforduló megbetegedésnél a gyógy-
kezelést az uradalom fizeti, balesetnél meg a 
napszámos is orvosi kezelést s gyógyszere-
ket kap. 

Köteles vagyok e az üzletvezető és a 
négy munkás a szeszfőzde üzeme alatt, az 
uradalmi gépész után pedig egész éven át a 
kerületi betegsegélyző pénztárába befizetni, 
megjegyzem, hogy a kerületi betegsegélyző 
pénztárból igen bajos valami segélyt kapni. 

K. J. 
497. kérdés. Kérem velem e lapban kö-

zölni, tenyészbaromfira van-e kedvezményes 
vasúti szállítási d jszabás s kaphatók-e oly 
szálitási igazolványok, minta minők forgalom-
ban vannak a tenyészmarha szállításánál. Hol 
és mikép kaphatók ezen szállítási igazolványok. 

Békés Csaba. Se. A-né. 
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498. kérdés. Mély fekvésű, kissé ned-
ves, jóminőségü homokos anyagtalajon k. 
holdra megfelelő-e alábbi fümagkeverék: 

Fehér here l-l kg. 
Korcs 0-7 kg. 
Szarvaskerep 1-5 kg. 
Angol perje 4-5 kg. 
Franczia perje 5-5 kg. 
Réti csenkesz 7-5 kg. 
Csomós ebir 4'5 kg. 
Réti perje 1'2 kg. 
Taraczkos tippan 2 kg. 
Árva rozsnok 1-5 kg. 
A rét ló, esetleg szarvasmarha számára 

lesz beállítandó. Védnövényül árpa, mely érés 
után lenne betakarítandó. B. L. 

Felelet. 
Tüzérségtől kiselejtezett kanczák beszer-

zése. (Felélet a 487. sz. kérdésre) A tüzérség-
től kiselejtezett kanczalovakat mikor lehet 
Budapesten vásárolni. 

A tüzérség selejtlovait minden év őszén a 
hadgyakorlatok után a szekerészcsapatoknak 
adják át és szeptember végén vagy október 
elején ez utóbbi csapat bocsátja azokat árverés 
alá. Az idei eladás már megtörtént. Az árverést 
a napi lapokban szokták hirdetni szeptember 
hóban. 

Honnan lehetne egy Percheron mént 
beszerezni? (Felélet a 488. sz. kérdésre.) Miután 
a Percheron-tenyésztést nálunk nem igen 
űzik nagyobb kiterjedésben, főleg tiszta vérben 
nem tudunk ily hazai forrást ajánlani. Leg-
jobban czélt érhetne hirdetés utján. Ha pedig 
külföldről óhajtana ilyen mént beszerezni, ami 
azonban roppant költséges, akkor a következő 
tenyésztőket ajánlhatnánk Francziaországban: 
Edmond Perroit, Margón (Eure et Loir.) vagy 
Jules Chouanard, Verriéres (Orne.) 

Hizlalásra alkalmas ivadékok. (Felelet a 
489. sz. kérdésre.) Hazánkban ezidőszerint 
szarvasmarhafajták közül, kétségen kivül a 
szimmenthali az, mely hizóképesség tekinteté-
ben leginkább kiválik. A kérdéses esetben 
tehát annyival is inkább telivér, vagy magas-
vérü szimmenthalit ajánlunk fedező bikául, 
mert a tehenek nagyrésze is félvér szimmen-
thali. Mindenesetre ezen az uton lesz lehet-
séges a legjobb, a legkedvezőbb eredménye-
ket elérni. Más kérdés azonban, hogy az 
ily in módon tenyésztett állatokkal nem lehetne-e 
nagyobb hasznosítást elérni, mintha azok 
egyszerűen hizlaldába állitatnak. Én azt hiszem, 
hogy nagyobb hasznosítást lehetne elérni 
abban az esetben, ha csupán azon bikaborjuk 
heréltetnének ki s állíttatnának hizlaldába, 
amelyek tenyésztési czélokra nem alkalmasak, 
azok ellenben, amelyek korrekt testalkattal, ki-
fő jásta'an fajta jelleggel birnak, értékesíttesse-
nek tenyésztési czélokra, mert ezáltal nem 
csak a tulajdonos ér el nagyobb hasznot, de 
a köztenyésztésnek is szolgálatot tesz. 

— csy. 
Czukorrépa géppel való mivelése. (Fe-

, lelet a 491. kérdésre.) Nemcsak kérdésttevőnél, 
de sajnos az ország több helyén akadály a 
munkahiány a czukorrépa termesztésnél. Sze-
rencsére azonban nem elhárithatlan ezen aka-
dály, mert a mai modern k8pálógépekkel ha 
nem is teljésen, de legnagyobbrészt helyette-
síthető a kézimunka. A kapálás minden mun-
kája végezhető géppel, csak az egyezés nem. 
Ehhez mindenkor kézimunkára van és lesz 
szüksége, mert ezt a munka sajátsága igy 
kivánja. 

Kapálásra egysoros és többsoros kapáló-
gépek használhatók. 

Az egysoros fogatos kapálógépeknek az 
az előnyük, hogy a gépet vezető munkás tel-
jes figyelmét a kapálandó egy sorközre for-
díthatja; a gépet ilyenformán könnyebben, 
biztosabban s jobban kezelheti a végeredmény-
ben jobb, alaposabb munkát végezhet. Hát-
rányuk az, hogy aránylag kevés a munkabírás, 
de főleg az, hogy a gép után járó munkás, a 
fölkapált földet újra taposhassa. 

A többsoros kapálógépek előnye az, 
hogy munkabírásuk nagyobb s utánuk a 
föld nem lesz megtaposva annyira, mint az 
egysoros kapálógépek után. Hátrányuk az, hogy 
kormányozhatóságuk, vezetésük nehézkesebb, 
nagy figyelmet igényel s csak pontosan egyen-
letesen vetett sorvetésben használhatók. 

A „Pianet j r ' kapálógép igen kiváló 
egyetemes kapálógép, de ezukorrépakapá-
láshoz nem oly jó mint a Csernovszky-
féle specziális ezukorrépakapa. Használható 
36 — 70 cm. széles sorközökben, de mivel a 
ezukorrépát rendesen sürübb sorközbe vetik, 
esetleg e szűk sorokban csak gondos, figyelmes 
vezetés árán végezhet jó munkát, de minden 
más gazd. kapásnövényben, mely 36 cm.-nél 
szélesebb sorközben van vetve, kitűnően 
megfelel. 

Az egykerekű „Firefly" kapa igenis jó 
eszköz a czukorrépamiveléshez. Vele a hozzá 
szokott munkás 1 kat. holdat napjában be-
kapálhat. 

Keresztbe vetés után hosszába és keresztbe 
kapálni nem lehet, hisz akkor mindkét sor ki-
vágatnék s csak találkozó pontjaik máradnának 
meg. Hanem igenis a fészekbe vetés után, 
feltéve, hogy a fészkek ugy hosszában mint 
keresztben egy sorban feküsznek, minden 
akadály nélkül használható a „ Pianet jr" 
kapálógép. Erre nézve csak az a szerény 
megjegyzésem van, hogy a fészekbe vetés a 
keresztben kapálásért nem fizeti ki magát 
mindig. Sok munkát igényel és nem sokkal 
több az eredmény, mintha sorban ültetve sor-
szerü vetést alka'maznáaak. 

A Tót-Megyeren tartott kapálógép-verseny 
részletes jelentése az OMGE. 1900. évi, most 
megjelent évkönyvében olvasható. 

i. 8. P. 
Főtt vagy gőzölt burgonyát etessünk-e ? 

(Felelet a 492. kérdésre.) Ha a sertéssel nagyobb 
mennyiségű burgonyát etetünk, akkor czélsze-
rübb azt gőzölni, mint főzni és pedig részint 
azért, mert a gőzölt burgonya nem olyan 
vizes, tehát Ízletesebb, mint a főtt burgonya, 
részint pedig, mert a burgonyában oldott 
állapotban foglalt tápanyagok (fehérje, amid, 
czukor, hamu) nagyobb mennyiségben lugoz-
tatnak ki főzés, mint gőzölés folytán. Hogy 
mennyi tápanyagot vészit a burgonya a főzés 
és gőzölésnél azt csak a hamura vonatkozó-
lag állapították meg ; ugyanis, ha a hamut 
lCO-nak veszszük, akkor Wágner szerint vészit 
a burgonya: 

ny. hamut kálit foszforsavat 

a főzésnél 3 64 2'32 l ' l2 

a gőzölésnél 1"17 0 69 0 03 

Miután a főzés és gőzölésnél a burgonya 
többi oldott tápanyagai valószínűen ugyanily 
arányban lugoztatnak ki, csakis akisgazdának, 
illetőleg annak lehet a főzést ajánlani, aki 
kevés burgonyát etet, mig az, aki sok bur-
gonyát etet, okvetlenül haszonnal fogja a 
200 koronáért beszerezhető Kühne-Wentzki-
féle gőzölőt alkalmazni. 

Süldőkkel legföljebb csak annyi főtt 
vagy gőzölt burgonyát tanácsos etetni, ameny-
nyivel tápanyagszükségletük felét födözhetjük. 
Miután a s/i éves süldők tápanyagszükséglete 
1000 kg. élősúlyra 24 kg. ra tehető, s miután 
a burgonya 24°/o emészthető tápanyagot tar-
talmaz, 50 kg. burgonya tekinthető azon meny-
nyiségnek, melyet 1080 kg. élősúlyra maximá-
lis adagul czélszerü számítani. Ha ennél sok-
kal több burgonyát etetünk, akkor a süldők 
petyhüdt szervezetüekké válnak, továbbá a hasuk 
is igen megnő, sőt csontporhanyóság is fejlőd-
het ki náluk, mert a burgonya kevés phosphor-
savas meszet tartalmaz. A tenyészgöbékkel 
sem igen tanácsos 1000 kg. élősúlyra 50 kg. 
burgonyánál többet etetni, kivált ha hasasok, 
mert a kcczáknál sem kívánatos az, hogy 
szervezetük lágygyá váljék. Magától érthető, 
hogy a süldők és tenyészsertésekkel a burgonyán 
kivül korpát, darát, ocsút, hüvelyes magot, 

olajpogácsát stb. is czélszerü etetni, mert a 
kevés fehérjét tartalmazó burgonya nem képes 
a sertéseket jó húsban tartani. Gsélkó. 

Czirokmagot vagy korpát etessünk-e? 
(Félélet a 493. számú kérdésre.) A czukorczirok-
mag összetételéről részletes adatokat közöl-
tünk a „Köztelek" mult évfolyamának 1617. 
lapján. Átlag foglaltatik emészthető táp-
anyag (%): 

a czukorczirok- a buza-
magban korpában 

„fehérje 6 0 11-4 

zsir 2 2 2 8 
szénhydrát 61'2 428 
tápegység 85'8 85 4 

Miután a kérdéses két takarmány egyenlő 
mennyiségű tápegységet tartalmaz, egyenérté-
kűnek is tekinthető s igy nagyobb árkülönbö-
zet alkalmával azt fogjuk vásárolni, amelyik 
olcsóbb, mig ha árban keveset különböznek 
egymástól, akkor ezt vagy amazt vásároljuk, 
aszerint, hogy inkább fehérjére vagy szén-
hydrátra van-e szükségünk. Áz állatok külöi-
ben szeretik a czirokmagot és nagyon jól 
hiznak tőle, minélfogva ugy hízósertések, 
valamint szarvasmarhákkal bátran etethetjük. 

Gselkó. 
Takarmányrépa helyettesítése répasze-

lettel. (Felelet a 494. kérdésre.) Sajtolt szelet 
mintegy 55 kg. tekinthető 40 kg. takarmány-
répával egyenértékűnek; miután azonban a 
szelet víztartalma nagyon változik, annálfogva 
hol jobban megközelíti a szelet a takarmány-
répát, hol pedig inkább eltávolodik tőle. Mi-
után a hízók az emiitelt mennyiségű szeletre 
való átmenet folytán 15 kg. vizzel többet 
kénytelenek naponta fölvenni, természetesen 
több és lágyabb ürüléket is fognak eltávolí-
tani, minélfogva több almot igényelnek mint 
eddig. A kérdéses két takarmány víztartalmá-
ban és tömegében mutatkozó nagyobb eltérés, 
továbbá fokozatos átmenetet is tesz kí-
vánatossá. Gsélkó. 

Egészségtelen legelő. (Félelet a 495. sz. 
kérdésre.) A beküldött növény valamelyik 
Agrosíis-faj, hogy melyik, azt kifejlett szár és 
virágzat nélkül meg nem mondhatom. Annyi 
azonban bizonyos, hogy valamennyi Agrostis-
faj kitűnő állati takarmány s igy ezt a füvet 
onnan kiirtani kár volna. 

A fü szárán összetorlódott levélcsomók 
rendellenes képződmények, melyeket valószínű-
leg valamely Cecidomida rovar idéz elő. 
Hátha ezek a rovarálezák teszik a füvet egész-
ségtelenné? Ezt kiderítendő, a jövő évben az 
anyaszéna kaszálása előtti időben kérünk a 
fűből kifejlett virágzó példányokat beküldeni. 

Thaisz Lajos. 
Betegsegélyző pénztár. (Felelet a 496. 

kérdésre.) Az 1891. évi XIV. t.-cz. 4. §-ának 
e) pontja szerint a mezőgazdasági vállalatok 
munkavezetői és munkásai nem kötelesek ugyan 
a betegsegélyző pénztárba belépni, mindazon-
által felvehetők, ha a vállalkozó ezt az illetők 
beleegyezésével óhajtja. 

Á mezőgazdasági szeszfőző gépészének, 
üzletvezetőjének és munkásainak a betegse-
gélyző pénztárba való bejelentésére tehát a 
munkaadót kényszeríteni nem lehet. 

Tenyészbaromfi szállítására szükséges 
igazolványok. (Felelet a 497. sz. kérdésre.) 
A tenyészbaromfiszállitására szí itén vannak 
szállítási igazolványok, melyek a földmivelés-
ügyi m. kir. minisztérium állattenyésztési ügy-
osztályában kaphatók. Legczélszerübb, ha ez 
ügyben Hreblay Emil állattenyésztési m. kir. 
felügyelőhöz fordul a minisztériumba. Ezen 
szállítási igazolványokból 2—2 kell egy-egy 
fuvarlevélhez csatolni s akkor a vasúton a 
teheráruként feladott tenyészbaromfi, mint gyors-
szállítmány lesz továbbítva s 100 kilogrammon-
ként és kilométerenként fizet a szállítmányért 
0-52 fillért viteldijat és 5% szállítási adót 
koronánként. 

Amint ebből látható, a tenyészbaromfi 
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szállítása mily kedvező díjtétellel történhet s 
a tenyésztőit még sem veszik a szállítási 
igazolványokat igénybe. 

Talán ép ugy nem tudtak a tenyész-
baromfiale kedvezményes szállítását liztositó in-
tézkedésről, mint a t. kérdésttevő. — hl.— 

Réti-fümagkeverék. (.Felélet a 498. sz. 
kérdésre.) A bemutatott fümag-keverékössze-
állitás ellen a következő kifogásaim vannak: 

1. Hiányzik belőle a lóhere, amely pedig 
Kolozsmegyében igen jól díszlik. 

2. Mély fekvésű nedves talajba franczia 
perjét nem szabad vetni. 

3. Árva rozsnok sem ilyen talajba való, 
hanem inkább száraz homokosba. 

4. Hiányzik még az összeállításból néhány 
olyan növény, mely Kolozsmegyében és pedig 
éppen a vázolt talajviszonyok között igen jól, 
még vadon is megterem, ilyenek: az Avena 
flavescens, Cynosurus eristatus, és Phleum 
pratense. 

5. Nedves talajon Lolium perenne helyett 
Lolium italicumot kell használni, nemcsak a 
talajviszonyok miatt, hanem mert a Lolium 
italicum bővebben terem, mint a L. perenne. 

A jelzett talajra inkább ajánlom az alábbi 
keveréket: 
Trifolium pratense ... . . . 10o/o == 18 kg. 

repens 7% = 0'7 „ 
hybridum 10% «= 1'3 , 

Lotus corniculatus . . . . . . 6°/o = 0 8 „ 
Lolium italicum 1 0 % ' = 5 3 „ 
Festuca pratensis 10% = 5"2 „ 
Dactylis glomerata . . . .... 10% = 4 0 „ 
Avena flavescens... — 10% = 1'6 „ 
Cynosurus eristatus 10°/o = ' 2 5 „ 
Agrostis stolonifera . . . 10% = 1 3 , 
Phleum pratense , 7% = l'O , 

A keverékbe felvett növények magvai 
különféle súlyúak, azért nem keverednek elég 
egyenletesen, különösen pedig a vetés alkal-
mával fognak a súlyosabbak a könnyebbektől 
különválni s igy a bevetett területen nem 
kelnének ki az egyes növények eléggé keve-
redetten. Ennélfogva a hereféléket az Agros-
tist és Phleumot együttesen kell összekeverni 
és külön elvetni, a többi alkatrészek keverékét 
szintén külön. 

Vetni a fagyok miatt czélszerübb tavasz-
szal, mint őszszel. 

Védnövényül az árpa alkalmas, de nem 
igen tanácsos azt magérésig otthagyni, hanem 
zöldtakarmánynak kell levágni, hogy a fejlődő 
növények idejekorán elegendő levegőhöz és 
világossághoz jussanak. Thaisz Lajos. 

A nyitramegyeiek 
Aurél grófnak. 

A Nyitravármegyei gazdasági egyesület 
május 20-diki közgyűlésében gróf Dessewffy 
Aurélt tiszteleti tagjává választotta meg. E 
választásról szóló iratot a folyó hó 26-án 
tartott szövetségi nagygyűlés alkalmával adta 
át Ö nagyméltóságának a Nyitramegyei gazda-
sági egyesület nagyszámú küldöttsége élén 
Emödy József elnök, aki örömét fejezte ki 
afelett, hogy oly alkalommal hozhatják gróf 
Dessewffy tudomására a Nyitravármegyei 
gazdasági egyesület elismerését és háláját, 
midőn az egész ország gazdaközönségének 
ismét alkalma nyílt, hogy Önagyméltóságának 
a mezőgazdaság körül szerzett érdemeiért ki-
fejezést adhat. Gróf Dessewffy Aurél szíves 
szavakkal köszönte meg a nyitramegyeiek ki-
tüntető bizalmát, mely neki igen jólesik s ki-
jelentette, hogy a legjobb akarattal igyekezni 
fog azon ügyet szolgálni, amely hazánk fel-
virágoztatására mulhatlanul szükséges. A 
Nyitramegyei gazdasági egyesületnek díszes 
albumba foglalt átirata, melyet a nemes gróf-
nak átnyújtottak, az alábbiakat tartalmazza: 

Nagyméltóságú 

Gróf Dessewffy Aurél urnák 

v. b. t. t. az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület és a Gazdasági Egyesületek Országos 

Szövetségének elnöke 

Budapesten. 

Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 1899. 
évi május hó 30-án tartott közgyűlésében 
Nagyméltóságodat a magyar gazdatársadalom 
szervezése, a Gazdasági Egyesületek Országos 
Központjának megteremtése s a gazdasági érde-
keknek minden téren való hathatós előmozdí-
tása által szerzett elévülhetetlen érdemei 
elismeréséül egyhangúlag tiszteleti tagjává 
választotta. 

Örömmel hozzuk Nagyméltóságod tudo-
mására ezen közgyűlési határozatot, mert ezzel 
alkalmunk nyilik hálánkat és köszönetünket 
tolmácsolni azon kitűnő szolgálatokért, melye-
ket Nagyméltóságod a magyar mezőgazdaság 
javára nehéz viszonyok között és számtalan 
akadály daczára teljesitett. 

A Nagyméltóságod nevéhez van elválaszt-
hatlanul fűzve az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület felvirágoztatása, a Nagyméltéságod 
bölcs intézkedései és tapintatos eljárása tet-
ték lehetővé a Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének megteremtését, a Nagy-
méltóságod fáradhatlan munkásságának és 
czéltudatos törekvésének kiváló része van 
abban, hogy mezőgazdasági érdekeink az 
államkormányzat és közhatóságok részéről 
hathatósabb felkarolásban részesülnek. 

Mindezek oly érdemek, melyek Nagy-
méltóságodnak örök időre diszes helyet bizto-
sítanak a magyar mezőgazdaság történetében. 

Az ország érdekében szívből kívánjuk, 
hogy Nagyméltóságod még nagyon sokáig le-
gyen vezére, mint ilyen büszkesége a magyar 

Maradunk Nagyméltóságodnak hazafiúi 
üdvözlettel: 

Emödy József s. k., Meskó Pál s. k., 
elnök, titkár. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: 

Oldal 
Az OMGE. közleményei. 1787 
A nyitramegyeiek Dessewffy Aurél grófnak 1796 

Növénytermesztés. 

A nép takarmánytermesztésének élőmozditása. ._ 1790 
Állategészségügy. 

A heveny fertőző és ragadós állatbetegségek ellen 

való védekezésről 1793 

levélszekrény. ... L 1794 

Yegyesek. _ ... 1796 

Kereikedelem, tőzsde _ ... 1798 

A magyar kir. földtani Intézet muzenma 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 VII. ker., Kerepesi-ut 72. stám „ 
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket követő napon 
kivételével: 

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

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

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

Halálozás. Krupieza Károly, gróf Károlyi 
Lajos uradalmának juhászati felügyelője életé-
nek 60 ik évében meghalt Stomfán. A meg-
boldogultban a juhtenyésztésnek egyik nagy 
tekintélynek örvendet mesterét vesztettük el. 

Gazdák diszlakomája. Az OMGE. köz-
gyűlése után az egyesület tagjai az újonnan 
megválasztott elnökség tiszteletére a Hungária-
szálló éttermében 1 órakor ebédre gyűltek 
egybe. Az ebéden mintegy 200-an vettek részt 
s az első pohárköszöntőt gróf Dessewffy Aurél 
mondta a királyra. 

A pohárköszöntőt Mérey Lajos kezdte 
meg. Eljöttünk az ebédre, úgymond, hogy 
megjelenésünkkel a múltra nézve elismerésünk-
nek, a jövőre nézve pedig reményünknek adjuk 
kifejezést, hogy az elnökség az egyesület 
ügyeit, az eddig tanúsított munkakedvvel fogja 
intézni. Hangulatos beszédében kifejti az utolsó 
hat év küzdelmeit, a közbizalom felébredését, 
a nemzeti szellemnek gazdasági téren való 
felpezsdülését s élteti a gazdatársadalom vezér-
férfiait Dessewffy grófot és elnöktársait. 

Utána Vásárhelyi László, az Aradmegyei 
Gazdasági Egyesület igazgató-elnöke szólott s 
bizalommal néz eléje az OMGE. most kezdődő 
cziklusának. Szerinte az a tagadhatlanul im-
ponáló erő, amely ezen testület szervezésében 
nyilvánul, érezteti termékenyítő hatását, ered-
ményeit pedig abban érheti el, hogy az OMGE.-
ben képviselve van a legnagyobb fórum is, oly 
egyén által, ki a társadalmi átalakulásoknak is 
megadta az irányt, melyen haladva azok áldás-
dus tevékenységet fejthetnek ki. Most, midőn 
működésűnket ujult erővel megkezdjük, azt 
kívánja, hogy Darányi Ignácz földmivelési 
miniszternek nagy hivatása teljesítésében adjon 
az ég erőt és egészséget, hogy magasztos 
hivatását még sokáig teljesíthesse. 

Gróf Dessewffy Aurél hálatelt szívvel 
emel poharat a gazdatársadalomra, melynek 
vállvetett közremunkálkodásával sikerült a mult 
cziklusban elérni azon eredményeket, melyeket 
fölmutathatunk. Reméli, hogy a társadalom, 
mely az egyesületet nehéz időben támogatta, 
a jövő cziklusban sem fogja támogatását az 
egyesülettől megvonni és ekkor még nagyobb 
eredményeket fogunk elérni. Isten éltesse a 
független gazdákat. 

Farkas Ábrahám párhuzamot von a 
demokráezia és az arisztokráczia fogalmai 
között és a gazdák vezéreinek vezérére, gróf 
Károlyi Sándorra emeli poharát. 

Nemeskéri Kiss Pál államtitkár: A föld-
mivelésügyi miniszter akadályozva lévén, ne-
kem jutott a szerencse, hogy az ő képvisele-
tében itt megjelenjek és nemcsak az ő, de a 
saját érzelmeimnek is adok kifejezést akkor, 
amidőn üdvözölni kívánom azon férfiakat, kik 
iránt az OMGE. és a gazdatársadalom bizalma 
oly fényesen megnyilvánult. Az OMGE. tevé-
kenységének a sikere a közvélemény erejében 
nyilvánult s azok, akik ezt a közvéleményt és 
a mezőgazdaság ügyei iránti érdeklődést föl-
keltették, az OMGE most ünnepelt elnöksége. 
Amit gazdatársadalmi téren ez utóbbi évben 
elértünk, aligha értük volna el az ő tevékeny-
ségük nélkül és én őszintén kívánom, hogy a 
gazdaközönség élén továbbra is vezérszerepet 

Ivánka Oszkár: Szomorúan látja, hogy 
az ily gazdaösszejöveteleknél a magyar lati-
fundiumok birtokosai minimális számban van-
nak jelen. Ez egy oly. igazság, melyet nehéz 
kimondani, de szólónak a lelkét nyomja és 
őszintén kimondja, hogy azok az urak, kik 
hazánk közgazdasági életében vagyonuk, állá-
suk, nevelésük és születésüknél fogva nagy 
szerepet volnának hivatva teljesíteni, hogyha 
ezen urakat igen gyakran és minél nagyobb 
számban látnók az ily összejöveteleknél. A 
magyar arisztokráczia két jelenlévő képviselő-
jére emeli pohárát, kiket a magyar középosz-
tály meleg szívvel ismer vezérének, gróf Mailáth 
József és gróf Zselénski Róbertet élteti. 

Gróf Károlyi Sándor: Tömörülésre ser-
kentvén a gazdaközönséget, kifejti, hogy az 
agrárius zászló Magyarországon annyit jelent, 
hogy a mezőgazdaság érdekei mellett más 
közgazdasági faktorok, tehát az ipar és keres-
kedelem megélhessen, egyszóval mindenki 
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megélhessen, de tisztességgel. Ez az agráriz-
mus, ennek, a zászlaja alatt tömörülünk mi. 
Ezután az agráriusok ősz vezére festette a 
magyat ember azon rossz szokását, hogy a 
külföldhöz jár, minden iránt érdeklődik, csak 
aziránt nem, ami iránt érdeklődnie kellene, a 
külföld szocziális intézményei iránt, melyek 
nagy része elkelne minálunk is. Szóló azt 
hiszi, hogy az utóbbi években az „OMGE" és 
a „Magyar Szövetség" által tartott előadások 
és értekezleteken, igy legutóbb Kassán is 
kidomborodott a magyar gazdatársadalom jövő 
munkaprogrammja, kéri gazdatársait, hogy ez 
országos testületet tevékenységét, közreműkö-
désekkel elősegítsék. 

MesM Pál a Nyitramegyei Gazdasági 
Egylet titkára az OMGE. tisztikarára és a 
tisztikar főnökére Forster Géza igazgatóra űrit 
poharat. 

Gróf Mailáth József kifejti, hogy miért 
harczol ő a szövetkezetekért, melyek szerinte 
hivatva vadnak Magyarországot megtartani, 
gróf Dessewffy Aurélt és gróf Károlyi Sándort 
élteti. 

Makfálvay Géza a magyar mezőgazdaság' 
felvirágzására, Forster Géza pedig az OMGE. 
válaszmányi tagjaira emel poharat. Tósztot 
mondtak még BubineJc Gyula, Bernát István, 
Emődy József, Cserháti Sándor, akik után me-
gyeri Krausz Lajos szólott, aki sajnálattal fe-
jezte ki, hogy a kereskedelem és ipar képvi-
selői nem vesznek részt a gazdák mozgalmá-
ban még akkor sem, mikor az ő érdemükről 
is sző van. Élteti Bujanovics Sándor az 
OMGE. elnökét. 

A Yaskapu forgalma. Hivatalos adatok alap-
ján a Vaskapu-csatornán 1900 január 1-től szep-
tember 30-ig keresztül haladt 824 uszály és 1080 
gőzhajó, összesen 1.924,617 métermázsa ra-
kománynyal. A kirótt illetékek összege 364 705 
kor. 73 üli. volt. Az áruk közül a lefelé való 
forgalomban legnagyobb mennyiség szerepel a 
következő árukban: Kőszén 259,983 mm., i 
buza 207,432 mm., darabáru 121,001 mm., 
ezukor 36,275 mm., ezement 35,676 mm., 
vasáru 34,096 mm., fa 28,849 mm., szurok 
12,101 mm., különféle áruk 21,642 mm A 
fölfelé való forgalomban szállíttatott: buza 
277,502 mm., tengeri 275,418 mm., köles és 
repeze 153 524 mm., kősó 115,000 mm., kő-
olaj 112,625 mm., fa 108,314 mm., darabáru 
43,685 mm., szén 33.560 mm., rozs 26,587 
mm., tengerisó 13,124 mm. és különféle áru 
6,213 mm. 

A vasúti refakeziák. A refakezia nem 
egyéb mint díjkedvezmény. Fegyver a vasút 
kezében, amelylyel bizonyos áruk kedvezmé-
nyes szállítását biztosítja más ugyanolynemü 
árukkal szemben, amennyiben bizonyos föl-
tételeket köt ki, amely föltételeknek nem ké-
pes mindenki megfelelni. Jogosult a refakezia az 
esetben, amidőn gazdasági-ipari védelem szem-
pontjából nyujtatik, de a legtöbb ese ben jogosu-
latlan, igazságtalan, sőt méltánytalan. Mono-
polizáltatik olyan szállító felek részéről, kik-
nek elszállítani valójuk egyáltalában nincsen 
sem eladók, sem yevők, sem termelők, sem 
fogyasztók, de még nsm is üzlet közvetítők. 
Az OMGE. minden alkalommal állást foglalt 

a refakeziák ilyetén adományozása ellen. Ugy 
látszik kezdik mások is belátni a viszás hely-
zetet. A magyar kir. államvasutak igazgatósága 
ugyanis a galicziai verseny következtében 
kénytelen volt nyugati külföldre afakivitel elő-
mozdítása érdekebői a saját vonalait illetőleg 
nagyobb szállítási mérsékléseket engedélyezni. 
Ezen kedvezményes tarifákat minden fatermelő 
és minden kereskedő igénybe vehette refakezia 
utján, vagyis ha a fuvarlevél másodlatot bemu-
tatta a rendes és kedvezményes viteldíj 
közötti különbözetet a vasút visszatérítette 
az esetben, ha a fuvarokmányból kivehe-
tőleg kitűnt, hogy a küldemény tényleg a 
nyugoti vámkülföldre volt rendelve. — Ugyan-
ily kedvezményben részesült Fiume is. — Ezen 
kedvezményen kivül az államvasutak igazgató-
sága egy superrefakeziát is engedélyezett, még 
pedig 100 kilógrammonkint 10 fillért az eset-
ben, ha egy és ugyanazon feladó legalább is 
Bécsen keresztül 1000 waggont, Fiúmén át 
800, Oderbergen át 500 waggont szállít el. — 
Ugy látszik nem volt sem termelő, sem keres-
kedő, ki ezen quantumot összehozhat'a volna. 
Akadt azonban 1—2 spediteur, ki a termelő 
vagy kereskedő helyett saját nevében elszállí-
totta a küldeményt; juttatott ezeknek a wag-
gononkénti 10 koronából 4—5 koronát, a többit 
pedig zsebre vágta, mint vállalkozói nyere-
ményt. — Igy az államvasutak jóvoltából (!!) 
szép pár ezer koronát keres csak a nevét oda-
adó vállalkozó. — A visszás helyzet megszün-
tetésére törekedik ennélfogva „a magyar fa-
kereskedők és faiparosok országos egyesülete" 
még pedig olyaténképen, hogy a vasutak által 
bizonyos feltételek mellett nagyobb mennyiség 
elszállításához kötött díj mérsékleteket az egyesü-
let maga vegye igénybe ugy, hogy az illető 
szállítmányoknál feladóként ezen egyesület 
szerepeljen, miáltal elérik azt, hogy az 
egész hasznot maguknak biztosithatják. — 
Ha azon kedvezmények sokaságában végig-
nézünk melyek az egyes vasutigazgatóságok 
részéről refakezia alakjában engedélyeztetni 
szoknak, igen sok kedvezményre fogunk akadni 
a melyek gazdatársainkat nagyon is közelről 
érdeklik, miért is szövetkezet alakjában bizto-
sítani lehetne magunknak azon jelentékeny 
összeget mely a vasutak jóvoltából némely 
élelmes spediteurnek zsebeit dagasztja. 

Czirokszalma-kivitelünk. Miután Ame-
rikának az utóbbi években rosz termése volt 
czirokszalmából és .ring" is alakult, egyes 
kiviteli czégeiaknek sikerült az amerikai 
piaezon czirokszalmával számbavehető forgal-
mat elérni. Az amerikai czirokszalmaüzlet köz-
pontja Chicago; az ottani kereskedők a be-
takarítás előtt kezdik a vásárlást; a termelési 
terület ez évben 26%-kai növekedett, de a 
termést mégis az átlagnak 75—80% ára be-
csülik. Az aratás augusztusban kezdődött; a 
kereskedők 80 dollárt ajánlottok tonnánkint 
(2240 font), de utóbb 100 dollárt is fizettek 
és vannak farmerek, akik 120—150 dollárt is 
remélnek kapni. Ha az amerikai termés nem 
födözné az ottani szükségletet, akkor a magyar 
czirok is elkelhet, föltéve: a) hogy a növényt 
érés, azaz a magképződés előtt vágják le, b) 
hogy a szalmát szokvány szerint vágják (rövid 

áru : 30'5 cm. kalász és 10*2 cm. szár, hosszá-
áru: 38'1 cm. kalász és 12*7 cm. szár), c) 
hogy a szalmát nagyon gondosan osztályozzák, 
(mert a piacz csak egészen telt, finom és 
simarostu kalászt használhat), a középen üres 
kalászokat, azokat, melyeknél a szár a kalászba 
nyúlt, vagy amelyek durva rostuak, elhányják, 
d) és hogy a bálokat erősen sajtolják és jól 
kötik, amire a 100 dollárért kapható ,M. Cable 
broowcorn. baler-t" ajánlgatják. A bálok szok-
ványszerü súlya 320 font (145 kgr.) nettó, ugy 
hogy 7 bál egy tonnát (2240 font) tesz. 

A Magyar Gazdák Szemléje novemberi 
száma a következő érdekes tartalommal jelent 
meg: Idealizmus a politikában. — Kongresz-
szus a földbirtok érdekében. — Oeöcze "Sarolta : 
Ruskin, mint szoczialpolitikus. — Buday Barna : 
Milyen legyen a telepítési törvény? — A hus-
értékesités szervezése. — Kolosváry Korányi 
Ilona: A gouise-i Familistére, — Ajax: A föld 
hitele Ausztriában. — Vallásos forrongás Ang-
liában. — A gép szerepe a társadalomban. — 
Fiume 1898-ban. — Különfélék: A tőke im-
perialismusa. Vagyon és szabadság. A kartelek. — 
Krónika. A Magyar OazdáTc Szemléje (a Magya 
Gazdaszövetség folyóirata.) Szerkesztőség: Bu-
dapest, Baross-utcza 10. sz. Előfizetési ára 
egy évre 12 korona. 

A magyar bab. A magyar babkivitel te-
temesen növekedett és főképen a nyugoti álla-
mokban képez élénk kereseti cikket, ahol tete-
mes a babüzlet. Mig 1899-ben Fiúmén át 44,687 
métermázsát vittünk ki, az idén máris 83,584 
métermázsát ért el a babkivitelünk. A külföldi 
államokba szállított magyar babtermékek a kö-
vetkezőleg oszlanak meg: Francziaországba 
68,919 métermázsa, (nevezetesen Bordeauxba 
49,917) ahonnét az ottani szállítók leginkább a 
gyarmatokba küldik tovább, Hollandiába 5,975, 
Olaszországba 3,605, Angliába 3,100, Belgiumba 
950, Görögországba 480, New-Yorkba 300, 
Tripoliszba 155 és Spanyolországba 1Ö0 mé-
termázsa. Triesztben szintén magyar bab do-
minál, hová ez év október havában 24.600 
métermázsát vittek ki. 

N Y I L T T É R . * ) 

A husértékesités szervezése 
Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. 
miniszter megbízásából: Ausztria, Német-
ország és Dániában tett tanulmányntja alapján 

IRTA 

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

Á r a : 2 k o r 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 . 

*) Az e rovat alatt közöltekért a izerkesztStég 
f ilelSnéget nem villa'. 

i g l .. Q | • • os. és kir. udvari szállító magkereskedése 

A W S a S k M l i M l I G l ^ t i ^ C i O n BUDAPESTEN, Z ^ ^ t i M : 

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

s á g i m a g o t , és pedig: 

19 W luezernát , nyu lszapukát , lenmagot , n a p r a f o r g ó t , 
® 1 1 wm lóheremagot , , ba l tacz imet , f e h é r kö lest , c s i b e h u r t stb. 

i g É WM m . ' takarmany repamag voros kölest, _ , 
M f e t i e r h e r e t > t a v a s z i bükkönyt , kendermagot 

b i b o r h e r é t , m u s t á r m a g o t , g o m b o r k á t , 
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IWdst je lent meg 

Minek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. 6. B. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 1 - r e . 

A .Köztelek Zsebnaptár' ezen hetedifc éT-
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bövitett tartalommal bir. 

A „Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnap-
tárt teljesen nélktilözhetövé tesz. 

A „Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. 
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., (illői-ut 25. (Köztelek). 

wwwwwwwwwwwwwwww 

P á l y á z a t i k i í r á s . 

Az alólirott igazgatóság a magy. kir. államvasutak 
részére a jövő 1901. évben, illetőleg 1903. év végéig 
a távirdai anyagokból, villamos izzólámpák és szénpál-
czákból felmerülő tényleges szükségletnek szállitását 
biztosítani kívánván, erre ezennel nyilvános pályázatot 

A kiírás tárgyát képező czikkeket előtüntető jegyzék, 

mennyi hazai kereskedelmi és iparkamránál megtekint-
hetők 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 magy, 
kir. okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve, leg-
később folyó évi deczember hó 6-iki déli 12 óráig a 
magy. kir. államvasutak anyag- és • leltárbeszerzési szak-
osztályában átadandók, illetve pósta utján oda külden-
dők és a boríték ezeá külczimmel látandó el. 

Ajánlat 158833/900. számhoz. 
Bánatpénzül az ajánlott áru értékének 5°/o-a a leg-

később 1900. évi deczember hó ö-dikéig a magy. kir. 
államvasutak főpénztáránál leteendő. 

Később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek 
nem pontosan és a részletes módpzatok betartása 
mellett állíttatnak ki, végre azok, melyek után nem té-
tétett le az előirt, bánatpénz nem vétetnek figyelembe. 

Budapest, 1900. évi november hóban. 

Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Megjelent az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az TJjláki Uradalom 
Üzleti berendezése a „Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel : 55 
krajcedr. Megrendelések a kiadóhivatalba 
iníézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wdhl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. november 24. 

Az időjárás a hét első felében borús volt és 
bőséges csapadék az egész országra terjedt ki; ezek 
később megszűntek ugyan, az'időjárás azonban a hét 
végéig is borús maradt. A hőmérséklet emellett még 
mindig tarlósan enybe. A mezőgazdasági viszonyok 
mindenütt kedvezőek és a vetések is szépen fejlődnek. 
A vízállás némileg emelkedett. 

A külföldi piaczok üz'elmenetéről még micdig 
nincs lény egesebb változásról vagy javulásról jflenteni 
valónk; a hargulat tartósan esenles, a fogyasztás csak 
a legszükségesebbre szorítkozik és speculácziós hajlam 
hiány! ik csak ugy, mint előbb. Emellett a készletek 
mindenütt elég nagyok. Amerikában csak jelentéktelen 
változások voltak, melyek a mult héttel szemben csak-
nem változatlan árakat eredményeznek. A látható kész-
letek folytonos növekedésben vannak és búzában a 
tekintélyes számú 851/4 millió bushellt tesznek ki. 
Argentiniából a jelentések kevésbbé kedvezőtlenül 
hangzanak, az elszállítások ismét növekedőben vannak. 
Az angol piaezokon az üzlet e héten valamivel szilár-
dabban indult, csakhamar azonban ismét ellanyhult és 
a hangulat ismét nyugodt maradt. Franciaországban 
csaknem az egész héten változatlanok voltak a jegy-
zések, a kereslet mérsékelt. A többi kontinentális 
piaezokon szintén várakozó álláspontot fogl Itak el; 
a fogyasztás alig vásárol és az árviszonyok lényegtelen 
változásoknak voltak alávetve; 

Nálunk az üzleti viszonyok kedvezőtlenül fejlőd-
tek. A kereslet az összes czikkekben gyenge és igy a 
forgalom is korlátolt. ' 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket 
jelentjük: 

Buza már a hét elején lanyha hangulatban indult. 
A malmok alig tanúsítottak vételkedvet és a különösen 
waggonáruból álló jó kínálattal szemben teljesen tar-
tózkodó álláspontot foglaltak el. Tételbuják is bőven 
voltak a piaezon és igy a tulajdonosok árengedményekre 
voltak kényszerülve. Futólag a hangulat később egyes 
malmok vételei folytán valamivel barátságosabb lett, 
anélkül azonban, hogy az áralakulásra behal ássál lett 
volna, mig utóbb — a csökkenő határidő-árak által is 
befolyásolva — ismét a lanyhaság kerekedett felül, 
melynél gyenge és középminőségü áru jóformán el sem 
volt adható. Finom áru még inkább volt elhelyezhető, 
habár ez is kb. 20 fillérrel csökkent, mig merkantil áru 
30, sőt 40 fillérrel olcsóbban jegyez. Az összforgalom 
100,000 mm., a hetihozatal 150,000 mm.-át tesz ki. 

Rozs csak korlátoltan volt forgalomban. A kí-
nálat aránylag gyenge ugyan, a kereslet azonban 
szintén mérsékelt és csak kisebb tételek találtak a 
fogyasztásnál, jobb minőségű áru pedig az exportnál 
elhelyezést. Az árak a mult héthez viszonyítva válto-
zatlanok és középminőségü áru 13-30—50, finomabb 
13.60—90 K.-ig jegyez helyben és helybeli paritásra. 
Nyíri származékok csak szórványosan kerü'nek eladásra 
és Debreczen paritásában 13-95 K. fizettek. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) el volt 
hanyagolva. A gyárosok készletekkel el vannak látva 
és tartózkodóak voltak; a hizlalók pedig ugyancsak 
nem tanúsítottak különösebb érdeklődést. Tekintettel a 
gyenge kínálatra, azonban az árveszteség csak néhány 
fillérre szorítkozik és az árak 11;70— 80 K. között ala-
kulnak minőség szerint helyben. Állomásokon átvéve az 
üzlet pang. 

Zab változatlan maradt. A hozatalok elég bővek, 
mig a fogyasztási kereslet csak korlátolt maradt. 
Csendes hangulatban kb. 4500 mm. kelt el, melyekért 
szín és tisztaság szerint 10 40—90, finomabb áruért 
5-65 k.-ig fizettek helyben. 

Tengeri (uj) némileg jobb kinálat mellett valami-
vel csendesebb volt. A tiszavidéki ajánlatok 10 fiilérig, 
a Bácska és Bánsági relacziói is néhány fillérrel olcsób-
bak. Helyben és Kőbányán waggonáruért 9 40—9-50, 
hajóból átvéve helyben 9-10 K. fizettek. Budapesti pari-
tásra novemberre 9-10—9-20, deczemberre 9 20—9-25, 
januárra 9-40 K.-ig jegyzünk. A Tiszavidékén 86C—8-80K. 
árak mellett volt mérsékelt forgalom. 

Olajmagvak : Káposztarepczében a készletek el-
fogytak és csak névlegesen jegyzünk 30—31. Káposzta-
repeze 1901 augusztusra alig köttetett és ugyancsak 
névlegesen 26' 26-20 K. jegyez. Lenmag csendesebb 
28—31, gomborka 24—26 K. jegyez. Kendermag csendes 
és 18-30 K. körű1, jegyez budapesti paritásra. 

Hüvelyesek : Bab iránt az érdeklődés e héten is 
némileg jobb volt és a hangulat azonban csendes, és 

az árak változatlanok. Gyöngyös-Félegyházán fehér 
törpebabot 17.50, fehér gömbölyű babot Mohács, Baja, 
Zomboron 15-20—15-40, barnababot Kalocsán 13-40, 
Nagy-Károly 12-80 K. jegyezünk. Erdélyi bab minőség 
és relaczió szerint 12-80—13 60 korona között jegyez. 
Köles csendes, hazai származék 10 20—10-80, román 
áru átmenetileg 10.—-10-20 K. 3 hóra kelt el helyben. 

Heremagvak. Vörösherében a hangulat és árak 
mérsékeltebb érdeklődés mellett változatlanok és kb. 
116—126, finomabb 136 K.-ig jegyez. Luczernában azon-
ban kellemes az izányzat, a forgalom is jobb volt 
és 76—96 korona között fizettek helyben. Bükköny 
helyben átvéve 14. - K. jegyez. 

Napi jelentés a gabonaflzletről. 

1900. november 27 

Készbuza jó kinálat de gyenge vételkedv mellett 
ma lanyha irányzatú volt. Elkelt kb. 13.0C0mm. néhány 
fillérrel olcsóbb árakon. 

Rozs teljesen üzlettelen. Helyben és helybeli 
paritásra 13.20—13.80 korona készpénzt jegyzünk 
azonnali szállítással. 

Takarmányárpában gyenge a kinálat, a hangulat 
nyugodt. Kőbánján jobb áruért ma 1180 koronát 
fizetnek. 

Zab elhanyagolt, a forgalom alig számottevő. 
Minőség szerint helyben 10.50—11.20 koronáig jegyzünk. 

Tengeri (uj) ma is csendes. Kőbányán w.40—9.í0 
koronáig, novemberre 9.15, deczemberre 9.20—9.30, 
január havi szállításra pedig 9.30—9.40 korona érhető 
el budapesti paritásra. 

Heremagvakban a külföld jobb érdeklődést mutat 
ismét a mi terményeink iránt; árak kissé jobban tar-
tottak. 

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

Uj-buza: 

Tiszavidéki : 100 mn 1. 788 kg K. 15-10 3 hóri 
100 „ 78® „ „ 14-95 
100 . 78® , m 15-05 
ICO; . 
300 » 

78 , , 14 97 ICO; . 
300 » 78 . , 14 90 
100 . 77 , , 14 80 
150 „ 77 „ „ 14-50 
100 1UE 11. 76® kg. K. 14 — 
100 . 76 , , 14,50 

' 100 , 76 . » 13 -
100 , 755 . „ 14-70 

Makói: 5400 , 78 . . 15.— 
500 „ 78 „ „ 14-..0 
500 „ 78 „ „ 14.85 

Marosi : 1300 . 775 , „ 14-60 „ „ 
Raktárból: 500 „ 75<> , „ 14-— 

2100 , 7i6 „ „ 14.15 

Tolnai: 1700 , 76' . . 14.70 
300 , 755 „ „ 14.50 

Mohácsi: 175 , 75® , . 13-70 

Duuai: 3250 IM 0. 735 kg K. 12-90 » » 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elején változatlan 
irányzat uralkodott és a szeszárak élénk kereslet 
mellett a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. 
Elkelt finomitott szesz nagyban adózva 116-50 -117-50 K., 
adózatlan szesz 46-50—47*50 kor. helybeli finomító-
gyáraktól. 

Élesztőszesz változatlan és adózva 117-50 K.-ig, 
adózatlanul 47.50 koronáig kelt el. 

A denaturált szesz nagyban 36—36-50 koronáig 
jegyeztetik. 

Vidéki finomitógyárak részéről kontingens nyers-
szesz e hétnek elején élénkebben volt ajánlva és több 
tétel házhoz szállítva V2—lVa kor. olcsóbban, mint 
helybeli szeszgyárak ajánlata, el is kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt jegyzésen alól 2—3 koronával és fix árban 40 
koronáig, mely áron tőbb tétel el is kelt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42-
42 50 korona. 

Bécsi jegyzés 42-20—42-80 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai iegyzés 112-50—113— korona adózott és 
39-50—40-— korona adózatlan szeszért. 

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

Kivitelre e hétnek elején több tétel finomitott 
szeszt vásároltak, mely Dél-Törökország felé lett 
szálitva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomitott 

szesz 116-50—117-50 K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 
nyersszesz adózva 114-50—115 50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 

—•50 korona. Kontingens nyersszesz 
-•— korona. 
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Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz 
fizetés mellett értendők. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 

Budapest, 1900. november 25-én. 

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

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

Magy. mezőg. szöv. Bpest 116 102 218 
Haldek Ignácz, Budapest ._ 101 84 185 
Mauthner Odőn Budapest ... 94 5 99 
Deutsch Gyula, Budapest ... — 55 • 65 
Radwáner és Rónai Bpest... 28 18 46 
Boross és Szalay Budapest — 29 29 
Frommer A. H. utóda Bpest— 6 — 6 
Nöthling Vilmos Budapest... — 1 1 

összesen ... 315 294 639 
*) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai 

hereféle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólom-
zárolja. 

KÖZTELEK, 1900. NOVEMBER HÖ ! 1799 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 

(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet 
kezet üzleti jelentése. 1900. nov. 24. 

Az elmúlt napok forgalma lényeges változást 
nem mutat fel. Hozatalaink az összes élelmiczikkekből 
kielégítők voltak. Nagyobb mérvű érdeklődés tojásnál 
mutatkozott és ennek ára napról-napra emelkedést 
mutat, príma áru hiányában szívesen vásárolták az 
apró erdélyi és apadt tojást is. Tejtermékek közül a 
teavaj állandó keresletnek örvend, ellenben főzővsj 
iránt az érdeklődés megcsappant. Turó változatlan áron 
kel. Vadfélék közül nyul elhanyagolt, csak nyomott 
áron értékesíthető, ellenben szarvas változatlan jó 
áron értékesíthető. Vadsertés hiányzik, szárnyasokból a 
hozatalok nagyon megapadlak. A husüzlet lanyba, erre 
nézve az enyhe időjárás leginkább van befolyással. 
Gyümö.'esnemüek közül príma alma keresett, körtéből 
és szőlőből a hozatalok nagyon redukálódtak. Közönsé-
ges alma sok kerül a piaczra és annak eladása csak 
vontatva halad előre. 

Eladásaink: 
Vidéki husnemüek: marhahús hátulja 74-88,-

ele>e 54—78, borjú 80—90, süldők 98—100, malaczok 
140—150 fül. kilogrammonként. 

Vadak : Szarvas 6:'—54, őz ICO—110, vadsertés 
80—ICO korona ICO kg.-ként. Nyul száraz 200—230, 
piszkos 180 - 200 fillér darabonként. 

Tejtermékek: príma teavaj 200—230, főzővaj 
1Í0—170, turó 16—24 fillér kilónként. 

Tojás príma alföldi 84—86, erdélyi 80—82, 
apadt 79—79-50 kor. eredeti ládánként. 

Vágott ludból a hozatalok nagy mérvűek voltak. 
Az árak nagy hullámzásnak voltak kitéve. A hét de-
rekán prima ludért 100—112 fii'ért szívesen fizettek, 
később 9 .- 98 fillért lehetett csak elérni. 

Élő baromfi valamivel szilá-dabb. Tyúk 200—30", 
kappan 300—'340 fillér páronként. . 

Gyümölcsnemüek: bőralma 40—60, arany renett 
50-60, rétesbe való 24—28 koronán kelt 200 kgként. 

Rózsaburgonya 310—34°, sárga 320 -36J ko-
rona vagontétéleknél 100 kgként, fejes káposzta 
400-440 korona 100 kgként vaggontételenként. Fog-
hagymi minőség szerint 16-24. Édes torma 16—30 
korona 100 kgkédt. 

Hideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1900. 
november hó 27 én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
69 árus 202 db sertést, 2 árus 9 db süldőt, 3500 kg. 
friss hust, 1400 kg. füstölt hust, 3000 kg. szalonnát, 800 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Nagy-Székelyről 3 árus 67 
drb sertést, Czeczéről 2 árus 32 drb sertést, Gyünk-
ről 1 árus 20 drb sertést, Soltról 3 árus 32 drb ser-
tést, Dunapatajról 3 árus 24 darab sertést, Duna-
vecséröi 2 árus 16 drb sertést, Ráczkevéről 1 árus 
7 drb sertést, összesen 15 árus 199 drb sertést, hely-
beli árus 202 drb sertést, mindössze 401 drb sertést. 

Forgalom élénk. Arak a következői: ifriss ser 
téshus 1 kg. 88 -100 lillér, 1 q — K,, süldő-
hus 1 kg. 120—128 fillér, 1 q K., füstölt 
sertéshús 1 kg. 104-120 fii 1 q korona 
szalonna zsirnak 1 kg. 96—104 till., 1 q K., 
füstölt szalonna 1 kg. 1C4—108, 1 q fillér, 
háj 1 kg. 104—108, 1 q fillér, disznózsír 
1 kg. 120—124, 1 q fillér, kocsonyahús 
1 kg. 48 - 64, 1 kg. fillér, füstölt sonka 

Bidegtansvásár a Garay-téri élelmi piaczon 
1900. november 27-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek' részére/1 Felhozott Budapestről 
44 áras 60 db sertést, 0 árus 6 db süldőt, 3500 kg. 
friss hust, 900 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg 
burkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, -
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: N.-Kőrösről 11 árus 119 drb 
sertést, Czeglédről 8 árus 112 darab ser.ést, Madocsá-
ról 5 árus 43 drb sertést, Szabadszállásról 1 árus 3 
drb sertést, Dunapatajról 2 árus 12 drb sertést, Nagy-
Kérről 1 árus 10 drb sertést, Nagy-Székelyről 3 árus 
115 drb sertést, Pinczehelyről 1 árus 15 drb sertést, 
Kis-Körösrűl 1 árus 9 drb sertést, Monorról 1 árus 
22 drb süldőt, összesen 498 drb sertést és 28 drb 
süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús" 1 kg. 96-100 fillér, 1 q korona, güldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q — korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 128—136 fillér, 1 q korona, 
szalonna zsirnak 1 kg. 100-104 fillér, l 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 sonkái 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 27-én. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 123 szekér 
réti széna, 39 szekér muhar, 30 szekér zsupszalma 
7 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 8 szekér egyéb takarmány 
(zabosbükköny és sarjú stb.) 2C0 zsák szecska. 

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

széna 480—521, muhar 480—540, zsupszalma 300—340, 
alomszalma 240—260, egyéb takarmány , 
lóhere , takarmányszalma , 100 kéve 
tengeriszár , luczerna , sarjú 420— 
440, szalmaszecska 300—340, széna , uj , 

, zabosbükköny 400—520. Összes kocsiszám 209, 
guly 292,600 kg. 

Allatvásárok. 

Budapesti ssuróniarhavásár. 1900. nov. hó 23-án. 
i székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: balföldi 199 db, eladatott 199 db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 38 db, eladatott 
27 drb, élő bárány 3 db, eladatott 3 drb; ölött belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött 57 drb, 
eiadatott 57 drb, növendék borjú — drb. eladatott 

drb, ölött bárány 27 drb, eladatott 27 drb, élő 
kecske — drb, eladatott — drb. 

Borjuvásár hangulata élénk volt. 
Árak t kivetkezők: Elő borjak: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 68*—88* -
koronáig, kivételesen 92 koronáig súlyra, galicziai 
— 1 kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli — koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. koronáig súlyra, növendék borjú -, 

koronáig, kiv. koronáig drbkint. 23—44 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi — koronáig, kiv. — koronáig Bulyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi 75—94 koronáig, kiv. 98 koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig'"drbonkint, élő bárány —• 14 — koronáig 
páronkint, ölött bárány 12 14 — koronáig párja. 

Budapesti Jnhvásár. (& 1900. november hó 19-én. 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „ Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 359 darab, 
eladatott 359 drb, feljavított juhok drb, eladatott 
- — drb, kisorolt — kosok drb, eladatott — darab, 
kivető juh 100 drb, eladatott 100 drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db szerbiai —, eladatott db. 
angol keresztezés —, eladatott db, romlniai —, 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár hangulata a csekély szükséglet miatt 
kis felhajtás mellett is lanyha volt. 

Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 30- 36.— K. 
páronkint, 37—49 (41)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok —• •— K. páronkint, — • (—) K.-ig 
100 kiló élő súly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 13—14— K.-ig páronkint, K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K., kecske —•— K. páronkint, 

durvaszőrü —. •—K. páronkint, K.-ig 100 
kilő élősúly szerint, szerbiai —•— K. páronkint, — 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint. 
romániai — K. páronkint, raczkajuhok .— K. 
páronkint, — .— K.-ig ICO kiló élősúly szerint, 

összes felhajtás 4883 db. Ebből magyar 3431 dl> 
galicziai 650 darab, bukovinai 70, német 732 db, 
hizott 317L db, legelő 547 db, fiatal 1165 db, ökör 
3643 db, bika 523 db, tehén 629 db, bivaly 41 db. 

Az üzlet változatlan volt. 
Arak: príma magyar 74—78'— (—• ), szekund* 

62—72, tertia 54—61. Galicziai prima 72' 74-— 
(— —), szekunda 64—74, tertia 56—62. Német prima 
78-86*— (87 ), szekunda 68-77, tertia 60-67. 
Legelőmarha : szerb és magyar 48 —58 —, rosszabb 
minőségű 48—58*—. Bika és tehén 44—66 (70 ) 
és bivaly 40* 50-—. Az összes eladások, élősúlyban 
kilogrammonként, fogy. adó nélkül értendők. 

Bécsi sertégvásár. 1000. nov. 27-én. (Schleiffel• 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4844 lengyel, 7158 magyar, össze-
sen 12002 drb. 

A vásár igen lanyha volt. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 85—87 fillér, kivételesen 88 fillér, közepe* 
68—83 fillér, könnyű fillér, süldő 54—74 fillér. 

Bécsi sznrémarb arás ár. 1900. nov. 22-én. Fel-
hozatott: 3763 borjú, 2551 élő sertés, 2937 kizsigereli 
sertés, 650 kizsigerelt juh, 199 bárány. 

B rjuvásár lanyha, az árak 8—12, gyengébb 
minőségeknél egészen 16 fillérrel estek. Ölött sertések 
a nagy felhajtás folytán szintén olcsóbban keltek. 

Arak kilogn mmonkint: kizsigerelt borjú 68—88, 
prima 90—110, primissima 112—120 (——), élő borjú 

, prima (—t—), primissima (—), 
fiatal sertés 56-76, kizsigerelt sertés, nehéz 74—88, hizó 
sertés, süldő 80—96 ( ), kizsigerelt jub 40—70 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 12—24 (—) korona. 

Bécsi juhvásár. 1900. nov. hó 26-án. Felhajtíi 
1600 db juh. 

A vásár teljesen üzlettelen volt, ugy hogy az ár 
nem volt meghatározható. 

Arak : juh —|kiv. per küó fillérekben, 
raczka —* •— korona páronként. 

" Mezőgazdák flgryelmébe! 

Elismert kitűnő hazai gyártmányi 
1600 gözcséplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

R É S Z V É N Y T Á R S U L A T 

BUDAPESTEN, 
K Ü L S Ő VÁCZI-UT 7. SZÁM. 

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

Magánjárók 
(uti mozdonyok , ) 

KérjOkmlnden szakbavágó kérdéssel bi-

zalommal hozzánk fordulni, készséggel 

adunk kimerítő és felvilágosító választ. 

Ari.gyzék kívánatra dllMntatM kUldttik. 
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Élelmi szerek értékesí-
tését eszközük az elő-
irt o/o mellett. 

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

nem tagoknak. 

1 F Magyar Gazdák 1 T 
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 B N O K A B A N . 

^ ^ Sargönyczim: Aurora—Budapest. (O^ 

Hí sí n 1 et f t lt 

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

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

I O T T E R F . J . R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2*- SchSnbrunnerstrasse ii 

ÉltáTOin mindennemű kinöTést^3 zs?r'os 
te»tt»padékot, a nélkiil̂ hogy a^írt tönkre 

matti' iím *kon""és megóv Minden gyulla-
dástól ; különösen bevált epebajnál, csülök-
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 

natoknií, a"hol ífren'eífeUépnek.\ 'térdek 
remegését megszünteti és meggyógyítja a 

Hotter—féle Agril táppora 
és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 

itinö pótlék a takarmányhoz az állat ereje 
részségének fentartására ; minden vese-, 

HOTTEB-FELE H0LTTETE1IEEN0CS 
»/i tégely ára 8 frt, i/« tégely 1 frt 80 

Felülmúlhatatlan holttetem eltávolításán 

gyógyszertárak-
on cb drogériákban. 

Főraktár : BUDAPESTEN : Dr. BUDAI EKtL, 
- • ' » Sega Let és 

ráosi-kSiut 17. és 
Király-Hton 11 

HŐITEK-FÉLE TEAIH1N3-FLUID 
1 palaozk 1 frt 30 kr. 

nakat és izmokat a magas öreg korig 

>s merevedésnél m 

SOTTEB I. ÉS H. SZ. DISZNÓPOBA 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

;jobb étrendi szer a disznók étvágyá-

EOTTEB-FÉLE SOUEA ELLESI SZES 

uj századc. 
marhamérlegr! 

7 drb 1000 kiló hordképes-
sóg-ti és 9 drb 500 kiló hord-

képességig 
tizedes mérleg 

az összes sulyokkal együtt 
minden mérleg hitelesítve! 

Becseré lek ! 

600 holdas 

birtok eladó 

sági épülettel. Bő vebbet a tulaj-
donosnál, 1849 

HAY JT. 
B U D A P E S T , 

VI I . kerület, Erzsébet-

körűt 14. sz. 

•-ölböl, egy darabba, igen 
egészséges, egyenes, vízmen-
tes hélyen fekszik, az egész 

fásitva, n< 

beépítve', 

izik, vadászataSz, nyul, fogoly, 
iözbe szarvas is. Avidékjóra-
raló munkásnéppel bir, közvet-
en nagyközség mellett, fele 

Telepítés. 
A politikai és gazdasági 
telepítés, a telepítési bank 
a középbirtokrendezés és 
a tenyészgazdaság (terv-

vázlat) 

irta: Zorád István 

(Budapest, Ullői-ut 25. sz.) 

Postán bérmentesen küld-
ve I korona 20 fillér. 

Bérletet 
keresek 400-800 holdig ta 

megyékben £áj:os 

Gazdák 
Akáez, 

I sorfának alkalmas Jegenye-
fán jutányos árban kapható. 

Ián, Liptáy Jenőnél. ' 1860 

Alulírott, ki évek hosszú 
során át úgy a kőbányai 
és vidéki nagyobb sertés-
hizlalókkal mint a külföldi 
elsőrendű sertés és hizó-
marha kereskedőkkel ál-
landó összeköttetésben van 
és ezen összeköttetésénél 
fogva nevezett jószágok-
nak előnyős értékesítését 
eszközli, kéri az igen tisz-
telt gazdaközönség szives 
bizalmát és megbízását. 
Hizlalási czélokra szüksé-
ges csakis tenyésztőktől 
első rendű tarka ökröket 
nagyon előnyös árban min-
denkor nagyobb mennyi-
ségben ajánlhatok. Szives 
levélbeli kérdezősködé-

sekre rögtön és kimeri-. 
tőén válaszolok. 1873 

Teljes tisztelettel 

Eisler Lipót 
B u d a p e s t , 

Do l i-utcza 3. szám. 

Gőzcséplökéázleteket 

S:ekil—fi'Xesig,'14—6—S'"ó-

Garret ̂ Oompound8 lokomobUt 

Régi gépek-_ _ 

Czim^Tyman"1! 

kiültetés vagy sorfák-
nak alkalmasat bármily 
mennyi- és minőségben 

elad: 1825 

Dr, Pajzs Gyula 
hevesi gazdasága (Hevesm.) 

í r h t i É É i 
gyökeresen gyógyit számos évi kórházi működése 

alatt nyert gazdag tapasztalatai alapján 
med. nniv. 

Dr. FABINYI 
v. kórházi 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 . ke r . , Erzsé lbet-körut 12 . s z ám . 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

K i t ű n ő m i n ő s é g ű 

t ö l g y m a k k - D t 
nemkülönben mindenféle e rdészet 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 kiállitáson k itüntetve, leg-

utóbb 
P á r i s b a n ezüs t é r e m m e l . 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
mm gazdák és hizlalók használatára. — 

H a j ő j á r a t j e g y z é k . 

ADRIA 
magy. kir. tengerhajózási részv.-társ. 

V e z é r ü g y n ö k s é g e Ho í fmann S. és V . 
1900. december havában a következő gőzösök indulnak: 

H o n n a n H o v á a g ő z ö s neve 
1900. 

Liverpool ^ ^ 

Rouen* 

Rotterdam3011 

Hull, Newcastles o/T. 

Algérián 

Kálmán király 

Zichy0 (0' L)' .5-15 

10—20] 
15—25 

London 

Baroelona Valencia*) 
Qibraltar, Glasgow*j 

R^tpdam 

TibOT6*"3" 

nI'CT Lajos ; 

S i 
Mátyás király 

15-25 
15—25 
25 

S í , 
25/XII. 

|5/I. 1901 

H o n n a n H o v á j a g ő z ö s neve 
1900. 

Hull, Newcasüe o/T. 

Livwpool11 

Rouen 
Bordeaux 
Lisszabon, Oporto 

Rotterdam 

S v e f p l l 

rrl^t'^kume | 

l^arió" 

Tyria (CL 
Mátyás-király 

BZ Kemény 
Jókai 

Maflê OTits ^ 

í—10 

15-25 
15—25 

15-25 
l 21-31 
21-31 

21—31 

A »-gal jelölt megjelölt viszonylatokban a gözös Triesztet is érinti 
Középtengeri szolgálat. A) vonal: Fiume-Sziczilia-Marseille. 

FIÚMÉBÓL: „Tisza" 3-án, „Andrássy 10-én, „Rákóczy" 17-én, 
„Zrin5i" 24-én, MARSÉI LLEBŐL: „Rákóczy" 2-án. „Zrínyi" 0-én, 
„Tisza" 16-án, „Andrássy" 23-án, „Rákóczy" 31-én. 

B) vonal: Fiume-Malta-Sicilia-MarseUle. FIÚMÉBÓL:. 
„Adria" 5-én, „Buda" 12-én, „Árpád" 19-én, „Szapáry" 26-án 
MARSEILLEBŐL: „Árpád" 5-én, .Szapáry" 12-én„ Adria" 19-én, 
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KIS H IRDETÉSEK 
nezőgazdák é 
iá állást ker 
ek fel e kedvi 

a szakirodalom terményei, 
sők és adók hirdetményei 
Eményes rovatban és árban. 

C»mk o ly l e r e l e k r a vA laH^o lu i ih , m e l y e k k e l v&lai i sz f ikaégfes l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

BBTÜLTEHDÖ ÁLLÁS, 
í rnok. 

vitelbeni jártasság megkiván-

nem külíetnei csak̂ izonylt-
ványmásolatokkal elláiva Szabó 

Segédtiszt 
ki a gazd. iskolát végzett é 
néhány évi gyakorlattal bir 

Folyamodványok, bizonyitváo-
másolatokkal̂  melyek̂ vlsszi 

ügyelöséghez T.'-HSgyészre kiil 

Képzett 
kezelő gazdatiszt kerestetik 
alólirott borgazdaságba, mely-
lyel hizlalás, tehenészet s je-

van egybekiitv" KBveteUetik 

gazdaságban, a magyar és tót 

Házvezetőnői 
llíst keres egy intelligem 
ízgkorn^hölgy. Czime â kj 

Főtiszti ál lást 
íeres, 3S éves, izr., nős, elmé-
etlleg és nagyobb uradalmak-
éi szerzeit, gyakorlatilag kép-
iéit, nagyon erélyes, komoly 
gondolkozású gazdatiszt, uj évi 
Jsl.épf «sel. Dohány, ozukorrépa 
is egyéb növények termelésé-

zoiják. Ozim a kiadóban. 1804 

Kezelőtiszti 

gázdas^mlnden L ágában"jár* 
tas, 18 évi gyakorlattal, föld-
mives és tejgazdasági szak-
végzett 86 éves, nős gazdatiszt. 
Ozim Németh István Bodba, 

mondatlan állásban önállóan 
működik. Szives megkeresések 

Tiz évi 

kfaz összes gazdaságfteendök-

Pályázat 
Írnoki állásra 1800holdas gazda-

szerüstőíőmüvelésben jártasak. 
Folyamedványok — melyek 

p'ain-íéle'̂ háza^mdetnefe 

Palotás, u. p. Hevesm czimen 
kéretnek. Pályázat 

Írnoki állásra 1800holdas gazda-

szerüstőíőmüvelésben jártasak. 
Folyamedványok — melyek 

p'ain-íéle'̂ háza^mdetnefe 

Állást keres 
jó ajánlattal, földm. iskolát 
végzett, ev.̂ ref. vallású,̂  26 

d^tt^elt^minden^zdL^gi'ág 

"répa, doh'nytermelés°,Z f̂j-1"" 

vezetésSZ6és tóvrtetéshez^Ki 
ambiliósus megbízható tisztet I spán 

keresztény, gazdasági taninté-
zett, tapasztalt, szerény igényű, 
megbízható és szorgalmas, a 

bérlő?meUettygazdálko/ikf Az 

tendő. Ajánlatok bizonyítvány-
másolatokkal fölszerelve kül- -

Állást keres 
jó ajánlattal, földm. iskolát 
végzett, ev.̂ ref. vallású,̂  26 

d^tt^elt^minden^zdL^gi'ág 

"répa, doh'nytermelés°,Z f̂j-1"" 

vezetésSZ6és tóvrtetéshez^Ki 
ambiliósus megbízható tisztet I spán 

keresztény, gazdasági taninté-
zett, tapasztalt, szerény igényű, 
megbízható és szorgalmas, a 

bérlő?meUettygazdálko/ikf Az 

tendő. Ajánlatok bizonyítvány-
másolatokkal fölszerelve kül- -

í r n o k i 
vagy ehhez hasonló állást ke-
resek azonnali vagy uj évre 
való ̂ belépéssel. Ozim a M»dó-

Ispán 

keresztény, gazdasági taninté-
zett, tapasztalt, szerény igényű, 
megbízható és szorgalmas, a 

bérlő?meUettygazdálko/ikf Az 

tendő. Ajánlatok bizonyítvány-
másolatokkal fölszerelve kül- -

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

megfelelő éves áHást kereŝ uj-Egy 

mely vezetésem alatt áll alkal-

nan jó bizonyítványt nyert' 
Ajánlatok ^ fizetési föltótelek 

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

megfelelő éves áHást kereŝ uj-Egy 

mely vezetésem alatt áll alkal-

nan jó bizonyítványt nyert' 
Ajánlatok ^ fizetési föltótelek 

I spán i 

kőrlattaf biró^Ldá kl'a 8az" 
daság 8és Szőlészetben "jáftas 

leulog is nagy uradalomnál van 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Számtartó 

™WbfíéCgyMltéesttSémet"le 

dalfán «Iásban®*lÍr? nősfmeg-

vadatmázot^álfás^^^hajtja 
felcseréjni. Szives megkeresé-

dők „Szám tartó" 1844 jelige 
alatt. . 1644 

Okleveles méhész, 
ki már 13 éve, hogy tagja a 
méhészeti egyesületnek, 20 éve, 
hogy a méhészettől foglalkozik, 
jártas minden rendszerű kaptár 

bcnzinmótor'koze%s0lés°njavi-
tásában, mindennemű méhé-
szeti eszközöket készít, asz-
talos, lakatos, bádogos és táv-
val látva, egy nagy méhészet-
nél jeleulog is alkalmazva van, 
liolyzete javítása végett állását 
változtatni óhajtja. Czimo: 

Külső Váczi-nt1 18. sz.Vajtó! Nős kertész 
állást keres, a ki a kertészet 

Sággal bir, szőlőtelepek, na-
gyobb keitalakilásokat, üveg-
házak czélszerü építéseit is el-
bán főkertészi állást is elfogad 
uj évre vagy elébb. Franczia 
vagyok, öt nyelvet beszélek. 
Nős, egy gyermek atya 42 éves, 

igeTriatTlcskaeTorontálmé(!Te. 

Okleveles méhész, 
ki már 13 éve, hogy tagja a 
méhészeti egyesületnek, 20 éve, 
hogy a méhészettől foglalkozik, 
jártas minden rendszerű kaptár 

bcnzinmótor'koze%s0lés°njavi-
tásában, mindennemű méhé-
szeti eszközöket készít, asz-
talos, lakatos, bádogos és táv-
val látva, egy nagy méhészet-
nél jeleulog is alkalmazva van, 
liolyzete javítása végett állását 
változtatni óhajtja. Czimo: 

Külső Váczi-nt1 18. sz.Vajtó! Nős kertész 
állást keres, a ki a kertészet 

Sággal bir, szőlőtelepek, na-
gyobb keitalakilásokat, üveg-
házak czélszerü építéseit is el-
bán főkertészi állást is elfogad 
uj évre vagy elébb. Franczia 
vagyok, öt nyelvet beszélek. 
Nős, egy gyermek atya 42 éves, 

igeTriatTlcskaeTorontálmé(!Te. 

f ISlőkelő, fiatal 

eredménynyel vésrzett. Praxisa 
van és 10 évig mint huszái tiszt 
szolgált, tehát a lótenyésztés-
hez és lóidomításhoz kitűnően 
ért. Czlme a kiadóhivatalban. 

JószágrelUgyelői 

gazdasági ̂ kalmazást elfogad. 

a é m ^ é g ^ é f l t l f i 
gyakorlattal rendelkező ̂ d a , 

holdas bérgazdaságot önállóan 

ügyeiB*'isé müködö ttÓvadék 
mellett megfelelő évi jSved«l-

fártolsággafwr, ámtgfelel6eál-
lást keres bármikori belépé|re. 

adóhivatalban. 

J ó családból 

•szfózSi tanfolya-

Fiatal , nős 

'Januá^Sjére^aíkalma-
keres, löbb jeles kertésze-

,4 l iptó-njvári 

sgyén alkalmazáSst°KeresT. Ozim 

Okleveles gazdász 

Irvay Ernő Bálvány utcza 12; 

gazdaság vezetésében, 
izámvitelben teljesen 

nős, családtalan, róm. 

endőkben és könyv-

íyakorlattal újévre ál-

Ispán 
igy segédtiszti állást kere 
ry kellő képzettséggel és sol 
>1 tapasztalattal biró, gyakot 
ti gazda. Czim a kiadóhiva 

1-ére, földmives iskolát jó si-

vallásu nős egyén, 7 'évi'gy»-
korlatát nagyobb uradalmakban 

ágában,'sz515S és tefgazdaság-
ban jártas, bőszéi magyarul és 

Czime a kiadóhiva 

'^"'So? juttató 

ALLATOK, 
1 törzs emdeni^ 

Vöröstarka 
tinó 

és 
• • MR 
u S Z o 
legprimább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való fikrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 
w e i l e i ^ m m \ 

Kis-Czelli kereskedők. 

* M 
Igen szép, válogatott vSríis-

(S)réve8smmen haU íell6írÜ 1346 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

úgyszintén legprímább 
lekötni való és j á r m o s Ö k r 5 k e t 

K l e i n és Spxtzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megren delések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Eredeti 

fíambouillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Hej-berstein 
Albert 167 

uradalmi igazgatóságánál 
Str i lek, 

Morvaország. 

B o n y h á d v i d é k i 
frissen ellett borjas és hasas 

t e l i é n , 

i i s z ő é s 

t a r k a t i n ó 
vételén. 51közvetitésre felajánlja 

K Q H I i M Ó R 

Döbrököz , : (T olnam.-} 

Wemes fajta^ 

ẑdasáĝ Zalamegye'.8'' PA Í̂8&B 
Anyákanczák 

B onyhá ds im enih al i 

^ Eladó t. ő É . 

jekezhetni Bogdánffy Gáboi 
-sztényi gazdaságában. Leve 

Nagyon 

iö ykök írtért kaphatók 

VEGYESEK, 
R i t k a a lka lmi vétel. 

il, 200 hold kitűnő 

Tó-

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

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-uteza .17. 

Tavaszi bük-
könyt , mus-
t á rmago t , fe-
hé r kölest , 

a k á c z m a g o t , 
g le .d i t s c h i a 
m a g o t és minden 
egyéb gazdasági 
magot a legmagasabb 
napi áron vásárol-
nak és mintázott 
ajánlatokat kérnek 

Radwane? és Rónai 

I Budapest, 
V.,Nádor-u.8.sz. | 

Répa szelet 

Hreblay Emil 
állattenyésztési in. k. 

felügyelő 

G ö d ö l l ő . 

^sit^ szövetkezetekül6 
1 korona 60 filér. 

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

az 1901, évre 
II. évfolyam. 

Szerkeszti és kiadja 

Jeszenszky Pál, 
az 0. M. G. E. titkárja. 

3 k o r . 3 0 f i l l . 
Bolti ára 4 korona. 

Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban, Bpest, IX., Üllőí-

ut 25. szám. 

i y t 
i) 

vásárol 

HALDEK 
magnagykerestedése 

József főherczeg ö cs. 
és kir. fensége udvari 

szállítója 

B U D A P E S T , 
Károly-körut 9. 
Gazdák 

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

Burián Yilmos veje, 
Budapest, IX., Soroksári-u. 10. 
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GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gézekével 

hajlandó vagyok elválallni; ép úgy 

m é l y r i g o l o z á s t s z ő l ő - t e l e p í t é s e k h e z . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak. 

W O L F F ERNŐ, gSzszántási vállalkozó 

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

Alulírott gazdasági intézőségnél jutányos áron eladó Í O d r b 

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

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

litáson az első dijjal lettek kitüntetve. 

Kérdezősködések intézendők: 18&7 

Gutsverwaltung Burg Schleinitz, 
Post: K Ö T S C H , Steiermark. 

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 éléskamra, 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 ellátolt, 
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 90°/o szerinti értékben 
számit.Készpénzben letett összeg után kamat nem fizettetik. Az ajánla'.ban 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 terjedőlmükben kötelezőknek elfogadják. A fentebbi feltételektől eltérő, vagŷ  
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 választás a bér-
összegre V»!n t«Hn(fit néllíii' * ' ó tekintet nélkül szabadon történik. Az Űzletvezetőség. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 
Az „Országos M a g y a r Gazdaság i Egyesü l e t „ i s t v á n t e l k i 
i m m ú n i s " l i o m o k t a l a j u s z ő l ő 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 

európai gyökeres és sima szőlővesszők, e adók. 
Gyökeres vessző. 

Olasz Rizling 5,000 ezre 1 

Sima vesszők. 

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

Blanc ... 5,000 
Veltelini piros 5,000 
Tramini piros 4,000 
V e g y o s c s e m e g e l a j t a — 1 0 , 0 0 0 

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGrazdaságiEgyesület 
igazgatójához 

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

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

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

ELSŐ BAKONY-SZENTGALX M É S Z T E L E P E K 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

Használjuk ki 
a szél ingyenes erejét a viznek 
mély kutakból vagy távoli völ-
gyekből való kiemeléséhez, tet-
szés szerinti magasságba, vagy 
zúzó és őrlőmalmok üzemben tar-
tásához. Szelek iránya és erejé-
hez önműködőén szabályozható, 

vihar ellen biztos. 

Szélmotorok 
egészen aczélból és vasból 
szavatolt 30%-al nagyobb 
erőkifejtés, m. valamennyi 
eddigi rendszernél, díjtalan 
vízszállításhoz községeknek 
uradalmaknak, birtokoknak, gváraknak, 
villáknak stb. Területek öntözése és viz-

inentesitését létesiti. 

Prospektusok kívánatra 

ingyen és bérmentve. 

K u n z A . n t a l 
cs. és kir. udvari szállító 

Máhrisch-Weisskirchen. 

Lapunk bekötési táblája 
i f ? t fiopépt (portémsnteseii) 

kaptató kiadóhivatalunkban. 

Elvállalom — egyezségileg megállapítandó 
évi tiszta jövedelem biztosítása mellett, egy oly 
nagyobb uradalom önálló kezelését, melynek eddigi 
évf tiszta jövedelmével a tulajdonos megelé-
gedve nincs. 

Ily niödon 25 éven át egy nagyobb ura-
dalmat kezeltem. 

Referencz iákka l szo lgá lhatok . 
Czim a kiadóhivatalban. i885 

K M I N I T 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

megrendelhető ae Országot Magyar Gazdasági Bgye»«lM titkárt 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

— Á r a k : 

nagyban ivaggon-rakományonkőnt ab Leopoldshall-Stasafurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A y u -
uti Bzállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvitelénél fizetendők. 

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




