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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET H I Y A T A L O S KÖZLÖNYE. 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
M e t í e M mindéi szériás és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (K 
l U ő l - ú t S5. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. 

Országos sörárpavásárok, 
i. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-
let f. évi szeptember hó 20—30-ig, Budapes-
ten, a Köztelek palota helyiségeiben országos 
sörárpakiállitást és ezzel kapcsolatban sör-
árpavásárt is rendez, mely utóbbi már augusz-
tus hó 20-án nyilik meg s tart szeptember 
30-áig. 

A kiállításra beküldendő árpaminta meny-
nyisége 5 kg. Árpaminták a kiállításra augusz-
tus 1—20-ig küldhetők; későbben érkező min-
tákat a rendezőség el nem fogad. 

Figyelmeztetjük a t. gazdatársakat, hogy 
a rendezőség csakis az esetben vesz fel a ki-
állításra árpamintákat, ha azok az általa szét-
küldött bejelentési ivek kíséretében küldet-
nek be. 

Tervezetet és bejelentési ivet, levélbeli 
megkeresésre az OMGE. titkári hivatala kész-
ségeseri küld. 

II. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
ugy is mint a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének központja, a Borsod- és Pozsony 
vármegyei gazd. egyesületekkel, a miskolczi 
ipar- és kereskedelmi kamarával és a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetével, függetlenül a 
Budapesten rendezendő sörárpakiállitás és vá-
sártól, 

1897. évi augusztus havában Pozsonyban 
és Miskolczon országos sörárpa-vásárokat 
rendez. 

A vásárok a következő napokon tartatnak 
meg: Pozsonyban, a vármegyeháza nagyter-
mében, augusztus hó 22-én, d. e. 11 órától, 
d. u. 2 óráig. Miskolczon a vármegyeháza 
nagytermében augusztus hó 30-án d. e. 9 órá-
tól, d. u. 1 óráig. 

E vásárok valamelyikén résztvenni óhajtó 
eladó, az illető gazdasági egylet (pozsonyi vagy 
miskolczi) titkári hivatalába eladó sörárpájából 
faj és minőségenkint 10 kg. mintát s egyidejü-

I leg ugyanazon mintából 4 kgot a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének is tartozik bekül-
deni. A minták beküldésének határideje a po-
zsonyi vásárra aug. 5—20, a miskolczira aug. 
hó 10—27. 

A vásárok iránt érdeklődőknek részletes 
tájékozást nyújt és bejelentési iveket küld ugy 
a Pozsonymegyei, mint a Borsod vármegyei 
gazd. egylet titkári hivatala. 

A rendező-bizottság. 

Fölhívás gyümölcstermelőinkhez. 
A „Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 

Szövetkezete" a gyümölcsértékesitést kezébe 
óhajtván venni, azzal az eszmével foglalkozik, 
hogy Oroszországban piaczot szerezzen a ma-
gyar gyümölcsnek. Felhívjuk tehát termelőinket, 
hogy akiknek eladó gyümölcsük volna, szíves-
kedjenek azt a fentnevezett szövetkezeteknél 
(Budapest, Központi-Vásárcsarnok) bejelenteni, 
hogy a szövetkezet az eladó gyümölcs mennyi-
ségről eleve tájékozva legyen. 

Megjegyzendő, miszerint Oroszországba 
szállításra sárga-baraczk, sárga- és görög-dinnye, 
alma és körte alkalmas. Mindezek azonban 
csakis választott, kiváló jó minőségben és gon-
dosan csomagolva küldhetők. E tekintetben 
készséggel nyújt fölvilágosítást a szövetkezet 
üzletvezetősége. A kiknek pedig borgyümölcsük 
volna eladó, körte, vagy alma, annak értékesí-
tése iránt is a szövetkezet készséggel gondos-
kodik és annak eladását közvetíti. 

A gazdaközönségnek érdekében áll, hogy 
e tekintetben a szükséges bejelentéseket minél 
előbb megtegye a szövetkezet miheztartása 
végett. 

Forster Géza 
igazgató. 

Abrak-takarmány küldemények 
kedvezményes szállitása. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 

25918/97 szám alatt kelt magas rendeletével 
az abrak-takarmány (korpa, olajpogácsa árpa-
dara, kukoriczadara és malomkonkoly) külde-
mények szállítására nézve díjkedvezményt en-
gedélyezett a gazdáknak, a mely díjkedvezmény-

ben gazdasági egyesületek által kiállított iga-
zolványok alapján részesülnek. A kik tehát 
egyesületünk tisztelt tagjai közül ily igazolvá-
nyok mellett való kedvezményes szállításra 
igényt tartanak, forduljanak, a titkári hivatal-
hoz, minden egyes ésetben pontosan feltüntetve 

a feladó nevét, 
czimzett nevét és lakhelyét, 
a feladási állomást, 
rendeltetési állomást, czimzett foglalkozását, 
az áru nemét és mennyiségét. A meny-

nyiségre nézve megjegyezzük, hogy 100 q-nál 
kevesebb árura igazolvány ki nem állíttatik. 
A levélhez egy 10 kros bélyeg melléklendő. 

Igazgató. 

Szőlészeti tanulmányul 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület szőlőművelési és borászati szak-
osztálya szeptember hó 11-töl 20-áig 
terjedő időközben tanulmányutat rendez. 

A tanulmányut az alábbi szőlőter-
melő vidékekre terjed k i : 

a) a székesfőváros vidékére. 
b) Balatonmentére. 
c) Szeged s Arad-hegyalja vidékére. 
A tanulmányut Budapestről indul 

szeptember hó 12-én és Világoson zárul 
szeptember hó 20-án, 

Bészletes tervezet a „Köztelek" 54. 
(Ö00.) számában jelent meg. 

A tanulmányut összes költsége maxi-
málisan 6 0 — 7 0 frt, beleértve az utazás, 
elszállásolás s étkezés költségeit s bele-
nem értve a Budapestre való utazást s 
a Világosról való hazautazás költségeit. 

A tanulmányutban való részvételre 
való jelentkezések az OMGE. titkári hivata-

lahoz intézendök, mely jelentkezésekkel egy-
idejűleg az előirányzott költségek fele, 
azaz 30 írt az OMGE. pénztárába 
czimezve beküldendő. Oly jelentkezé-
sek, amelyekkel egyidejűleg a 30 forint 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váczi-körut sarok. 

Az aratás közeledtével 
van szerencsénk, mint az „Adriance, P la t t & Co." 
new-yorki gépgyáros magyarországi képviselői, 
nerozett gyár kitűnő anyagból készült 

Fűkaszáló, 
Marokrakó-arató, és 

Kévekötő-arató gépeinek 
mielőbbi beszerzését ajánlani. 

in 
Tekintettel a fenyegető munkásviszonyokra, nehogy 

a t. czim kellemetlen meglepetéseknek legyen ki-
téve, ajánljuk a gépeket most beszerezni; más-
részt pedig, hogy az a r a t á s kezdetével készen fel-
szerel t gépek ál l janak rendelkezésre. 

A gép felszereléséhez és a kocsis betanításá-
hoz szerelőnket odaküldjük és kívánatra képes 
árjegyzékkel és árajánlattal szívesen szolgálunk. 

H f f l K M a l H H S Í S ) M T Több évi SZÍ ímos kitűnő magyar bizonyitvány. IBIÍSIÍBIISIÍSIBIIBIB 

M a i számunk 30 oldal. 
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előleg be nem küldetik, figyelembe nem 
vétetnek.- A részvételi dij második rész-
lete a jelentkezések lezárása s a költsé-
gek végleges megállapítása után lesz be-
fizetendő. 

A jelentkezés határideje augusztus 
20. A résztvevők száma 60. 

Mindennemű felvilágositással szolgál 
az OMGE. titkári hivatala. 

A rendezöbizottság. 

Magyar földbirtokpolitika. 
A képviselőháznak a czukorkiviteli jutal-

makról szóló tárgyalásának befejezte után 
valószínűleg legközelebb sorra kerül a pénz-
ügyminiszter által már benyújtott azon tör-
vényjavaslat, mely a hazai pénzintézetek által 
kiboesájtott némely kötvények biztosításáról 
van hivatva intézkedni. 

Ennek a törvényjavaslatnak 2. § a c) 
pontjában foglalt rendelkezés érdekel bennün-
ket legelső sorban. E szerint az 1894. évi V. 
t.-ez. rendelkezései értelmében létesített tele-
pitvényi birtokokra, továbbá talajjavítás tár-
gyát képező, vagy feldarabolás utján létrejött 
földbirtokra, mint jelzálogra telekkönyvileg be-
jegyzett követelések is alapját képezhetik a 
jelen törvény hatálya alá eső kötvények ki-
bocsájtásának. Ez a kibocsájtás bizonyos fel-
tételekhez és biztosítékokhoz van ugyan kötve, 
de éppen ezek adják meg azt & lehetőséget, 
hogy az illető kibocsájtó pénzintézetek az ezen 
alapon kiboesájtott kötvényeiket jól. és hamar 
elhelyezhessék és ugy az emisszió, valamint 
az egész operáczió hasznában részesülhesse-
nek, ami az . ezen kötvények részére biztosított 
tőkekamat és j áradó kadó mentesség, valamint 
a pupilláritás megadása által még tetéződik. 

Bármily elismeréssel is viseltetünk azon 
intencziók iránt, amelyek a pénzügyminisztert 
ezen törvényjavaslat benyújtásával a magyar 
mezőgazdaság- ós földbirtokpolitika szempontjá-
ból vezérelték, egyáltalában nem tudunk lelke-
sedni e törvényjavaslatnak a magyar földbirtok-
politikát nagyon is közelről érintő rendelkezéseiért 

. és egyáltalában nem tudunk osztozni-abban a ki-
törő örömben, amelyet némely lap hasábjain egyes 
publiczisták a törvényjavaslatnak éppen ezen 
rendelkezései miatt kifejeztek, azt állítván, 
hogy a pénzügyminiszternek ezen javaslata 
nemcsak a földbirtokos osztály további boldo-
gulását van hivatva megkönnyíteni, hanem a 
földbirtokpolitikának oly irányt is adni, amely 
az egészséges birtokeladásokat elősegíteni és 
ezzel első sorban az alföldi agrárszocziális 
kérdést megoldani fogja. Meggyőződésünképpen 
ellenkező. Félünk tőle, hogy a törvényjavaslat 
törvénynyé válta, esetén nem fog egyebet szol 
gálni, mint azoknak a tendencziáknak teljese-
dését, amelyek a földbirtok mozgósítását szol-
gálják, megingatván ezzel a nemzet alapját 
képező mezőgazdasági osztályt, uj eszközöket 
adván a további eladósodásra anélkül, hogy 
biztosíték volna arra, hogy a hitel igénybe-
vételének ezen nemei tényleg- hasznos befekte-
tésekre, a birtokos osztály megerősítésére for-
díttassanak ; a ezél első sorban az levén, hogy 
az elhelyezést kereső ingótőke egy uj, eddig 
még ki nem használt objektumra tegyen szert 
jövedelmei biztosítására. 

De vegyük sorra a törvényjavaslat ez-
irányu rendelkezéseit. Elsőnek áll a sorban az 
1894. évi V. t.-cz. alapján létesített telepit-
vényi birtokok. Az 1894. évi telepítési törvény 
három millió forintot bocsájtott a kormány 
rendelkezésére telepítési ezélokra. Előre lát-
ható volt, amint be is következett, hogy ezen 
összeg a telepítés ezéljaira annyira kevés 
lesz, hogy a megkezdett munka az első lépés-
nél meg fog akadni: A telepítési törvény alap-
ján a földmivelésügyi miniszter megkezdette 
á telepítést a rendelkezésére álló szerény esz-

közökhöz képest szerény arányban. Egy néhány 
száz holdas birtokok vásároltattak, ahol mint 
szigeteken telepitvények alakíttattak, amelyeknek 
még nemzeti missziót is kellett vala téljesiteniök, 
amidőn a nemzetiségi vidékekre jutottak. 

Csakhamar bekövetkezett azonban a si-
kertelenség. A csekély kiterjedésű birtokokon 
megszállott telepesek nem nyertek elegendő tá-
mogatást egymásban, legtöbb esetben csekély 
anyagi erővel rendelkeztek és az első kisebb 
kalamitás telepitvényük felhagyálására birta, 
végül sokszor egészen ellentétes gazdálkodási 
viszonyokból kerülvén a telepekre, ott még a 
legelemibb igényeiket sem tudták kielégíteni, 
mert az előttük ismeretlen viszonyokba magu-
kat beletalálni nem tudták. Igy azután ezek a 
telepitvények nagy hamar fiaszkót mondottak, 
közgazdasági, szoczialis és nemzetiségi hasz-
not nem eredményeztek, sőt kárt, mert ugy a 
telepitők, mint a telepedni hajlandók részéről 
kedvetlenséget, aggodalmat, sőt teljes" vissza-
vonulást szültek. Ez' a telepítési törvény tehát 
ugy rendelkezései, valamint .eszközeinél fogva 
teljesen hiábavalónak bizonyult és azok a kí-
sérletek, a melyek ezen alapon a telepítési 
akcziót tovább forszírozzák, teljesen meddők, 
a mint azt a földmivelésügyi minisztériumnak 
jelentése is, ha nem is kifejezetten, de a cse-
kély eredmény konstatálásával kétségen felül 
helyezi. A telepesek eladósodnak, nyomorog-
nak egy ideig, majd megszöknek,' ez az ered-
mény, a melyet az 1894. évi V. t.-cz. három 
millió forinttal elérni tudott. 

Azt kérdezzük már most, hogy egy ilyen 
hibás törvény alapján miként lehessen további, 
eszközöket a telepítés rendelkezésére bocsá-
tani? Véleményünk szerint e törvény végre-
hajtását nem kiterjeszteni, hanem ellenkezőleg 
még az eddigi akcziót is teljesen leszerelni 
kellene, mert ugy a telepitők, mint a telepedni 
szándékozók előtt a telepítés ügyét Magyaror-
országon jó időre teljesén kompromittálta. Biz-
tosan előre látható, hogy az állam által eddig 
megkisérlett telepítéseken kívül ebbe a nagyon 
is éretlen savanyu almába magánosok, vagy 
pénzintézetek, ha csak némi lelkiismerettel 
bírnak is, nem fognak beleharapni. 

Hiszen két év óta megalakult már a ma-
gyar agrár- és járadékbank, a melynek az ilyen 
operáczió egyenesen feladatát képezi és a mely 
biztos tudomásunk szerint éppen ezén a téren 
jelentékeny akczióra is készült, de ennek első 
feltétele a telepítési törvény czélszerübb meg-
változtatása leendett. A mostani javaslat ebben 
az irányban semmi rendelkezést nem tartal-
maz, egyszerűen kiterjeszti a meglevő törvény 
alapján létesült telepitvényekre a jelen törvény 
hatályát és ezzel eleget vélt tenni annak a 
telepítési politikának, a melynek hivatása lenne 
a pusztuló földbirtokosok megmentése, a föld-
birtokos osztály felfrissítése, a szoczialis kér-
.dés egy részének megoldása. A pénzügyminisz-
ter legújabb javaslatának erre vonatkozó ren-
delkezései tehát ezéltalanok ós ezért nemcsak 
fölöslegesek, hanem egyúttal károsak is, mert 
megakadályozzák azt is, hogy e kérdésnek 
egészségesebb alapon való megoldását a közel 
jövőben sikerrel sürgetni lehessen, azért mint 
ilyen a törvényjavaslatból egyszerűen kiha-
gyandó volna, mert látszat szerint úgyis csak 
hangulatkeltésre vétetett föl. 

A talajjavitási munkálatok tárgyát képező 
földbirtokra, mint jelzálogra telekkönyvileg be-
keblezett tőkekövetelésekre kibocsátható kötvé-
nyeknek már több jogosultságuk, volna az 
előbbinél. Tény u. i. az, hogy a magyar föld-
hitelintézet zálogleveles talajjavitási kölcsöné-
nek beszerzése ezen záloglevelek fundácziójá-
nak természete szerint kissé nehézkes, egyút-
tal azonban az igénybevehető kölcsön mértéke 
a talajjavitási munkálatok által értékében emel-
kedett talaj értékéhez képest csekély, mertezen 
hitel az 1889. évi XXX. t.-cz.' értelmében az 
illető birtoktestek kataszteri tiszta jövedelmé-
nek csak hatszorosáig terjedhet, holott a talaj-
javításra szoruló birtoktestek kataszteri tiszta 

jövedelme a dotog természeténél fogva rend-
szerint igen csekély. Ebben a tekintetben tehát 
haladást jelentene a jelen törvényjavaslatnak az 
az intézkedése, hogy a bitel az illető földbirtoknak 
lekötése idejében megbecsült értéke 75%-áig, 
de legfeljebb az illető talajjavitási munkálatok 
által igénybevett összeg erejéig terjedhet. Az a 
körülmény pedig, hogy a hitelező intézet a 
kölcsönt csak az illető munkálat tényleges 
előhaladása arányában folyósíthatja, biztosíté-
kot képez arra, hogy az efajta hitel csak a 
tényleges szükséglet esetén vétetik igénybe és 
a talajjavítás tényleges keresztülvitelére hasz-
náltatik fel. 

Ámde nem látjuk be azt, hogy akkor, 
amidőn a talajjavitási munkálatok megkönnyí-
tésére a törvényhozás már 1889-ben egy köny-
nyebben hozzáférhető hitelforrás megteremté-
sét szükségesnek látta, de erre vonatkozó in-
tézkedése meg nem felelőnek bizonyult, 
miért kelljen egy uj törvény keretében 
egészen idegen, az ilynemű hiteligények 
kielégítésével nem foglalkozó intézetek uj üz-
letágául azt megteremteni, ezen uj törvény 
által esetleg több, még kisebb intézet kezelé-
sébe átjátszva ez ügyet, eldarabolni ós vagy 
a hitel megdrágítását eszközölni, vagy a túlsá-
gos konkurrenczia felkeltésével annak realitását 
koczkáztatni, a földbirtokokat esetleg a fölösleges, 
nem jövedelmező és igy czéltalan, sőt káros 
talajjavításokba belenyargaltatni. Elismerjük, 
hogy a talajjavitási zálogleveles hitel, melyet 
az 18.89. XXX. t.-cz. statuál, nem felel meg 
az igényeknek, amit az bizonyít, hogy azt 
eddigi létezése óta csak igen kevesen vették 
igénybe, azonban nemcsak a. méltányosság, 
hanem a helyes politika is azt parancsolják, 
hogy ne ujabb kísérletezéssel iparkodjék a 
törvényhozás a bajon segíteni, hanem a fel-
ismert bajokat szüntesse meg. Igazítsa ki a 
hibákat ott, ahol arra szükség van és különö-
sen a jelzálogi hitelt oly régen és oly kiterje-
désben szolgáló intézeteket igyekezzék e mü-
velet végrehajtására megnyerni azon kedvez-
ményeknek a megadásával, amelyeket most 
újonnan alakuló és még ismeretlen és esetleg 
nem eléggé megbízható intézetekre reáruházni 
akar. Meg vagyunk győződve, hogy az illető 
intézetek maguk is belátták, hogy a talajjavitási 
zálogleveles hitel mai alakja nehézkes és hogy 
annak keretein ugy az intézet, mint magának 
a hitel alapjának veszélyeztetése nélkül tágí-
tani lehet ős kell, éppen azért az erre vonat-
kozó kísérlet nélkül a törvényjavaslat ezen in-
tézkedését fölöslegesnek tartjuk, mert egy rész-
leteiben elhibázott, de a gyakorlatban ki nem 
próbált elv fölött pálczát tör anélkül, hogy 
annak kipróbálására a helyes módozatok meg-
adásával a megfelelő alkalmat megadná. 

A legnevezetesebb és legmesszebb kiható 
rendelkezések azonban azok, a melyeket a tör-
vényjavaslat a birtok parczellázásokra nyújt-
ható hitelre nézve tartalmaz. Kétségtelen az, 
hogy a meghatározott feltételekhez kötött és 
a kellő óvrendszabályok mellett végrehajtott 
birtokparczellázások ugy közgazdasági, valamint 
szoczialis és nemzeti szempontból rendkívül 
fontosak. Aki azonban a szóbanforgó törvény-
javaslatot figyelemmel áttanulmányozza, arra 
a meggyőződésre jut, hogy e három szempont 
fontossága itt csak nemleges irányban jut ér-
vényre, a mennyiben éppen e három szem-
pont tekintetében az alkotás helyett a legna-
gyobb mértékű rombolást várhatjuk. 

A birtokparczellázások közgazdasági je-
lentősége első sorban abban áll, hogy a nagy 
birtoktesteknek egy tulajdonos által való kellő 
kihasználása nem minden esetben lehetséges 
mert vagy a kellő szellemi vezetés, vagy a 
megfelelő beruházási tőke hiánya nem engedik 
meg a birtoktest oly mértékű kihasználását, 
aminőt a természeti viszonyoknál fogva az 
említett eszközök bőségében elérni lehetne; 
ellenben ugyanazon birtok megfelelő kisebb 
részletekre eldarabolva, több egyén szellemi és 
anyagi erejével mivelve, a belterjesség maga-
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sabb fokára emelhető, és 
szempontból nagyobb mértékben jövedelmez-
tethétő. Be kell azonban ismerni azt, hogy sem 
térületben, sem pénzértékben nem lehet helyesen 
kifejezni sem a feldarabolható birtoktest minimá-
lis nagyságát, sem az egyesí feldarabolt részletek 
legkisebb és legnagyobb kiterjedését, amint azt 
a javaslat az elsőre négyszázezer, az utóbbi 
kettőre négyezer illetve huszonnégyezer koroná-
ban megszabja. Eltekintve attól a körülménytől, 
hogy a javaslat szerint csak az igen nagy bir-
tokok féldarabolása válnék lehetővé, még ez is 
meg van nehezítve azáltal, hogy egy község ha-
tárában, illetve több községben de összefüggő-
nek'kell lennie, az eldarabolt birtokrészletek 
nagysága tisztán a helyi körülményektől és 
azoktól az egyénektől függ, akik az eldárabolt 
részleteket birtokukba venni akarják. Az egyik-
nek talán sok az, ami a másiknak kevés, és 
ebben esetleg igen. nagy különbségek lehetnek. 
Különösen a birtokrészlet értéke maximumának 
megállapításával középbirtok alakulása teljesen 
ki van zárva. 

Pedig közgazdasági szempontból éppen 
az kívánatos, hogy a birtokmegoszlás a kellő 
arányokat megtartsa és abban minden egyén 
tehetőssége szerint részesülhessen. De szükséges 
is, hegy a birtok feldarabolása igy és ne egy 
sablon szerint történhessék, mert hisz egy 
birtokrészlet mint középbirtok majorságilag 
sok esetben sokkal jobban értékesíthető, mintha 
az apró tanyákra volna megosztva. Az eldara-
bolás mértékét tehát törvényileg meghatározni 
közgazdasági szempontból helytelen, mert ezt 
tisztán az eldarabolásra kerülő birtoktest és 
az igénybevevők sajátos viszonyai határoz-
zák meg. 

Másrészt azonban azon körülménynél 
fogva, hogy semmiféle: garanczia és korlátozás 
nincs arra, hogy egy azon egyén , több, esetleg 
számos parczellát összevásárolva ismét nagyobb 
birtoktestet alakítson, elveszi a birtokeladásnak 
közgazdasági hasznát és igen sok esetben a 
birtokspekuláczióra fog vezetni éppen azokkal 
szemben, akiknek érdekében a feldarabolás 
történik., A feldarabolás alá kerülő birtok tu-
lajdonosa szerényebben értékesiti, a parczellát 
vásárló drágábban veszi, mint azt .a közbejött 
telekspekuláns tette. 

. Az ecsetelt hátrányoknak elkerülésére 
csak egy mód van, amiről azonban a törvény-
javaslat nem . gondoskodik és ez az,. hogy a 
tulajdonos bejelentése alapján eldarabolandó 
birtok nagysága, válamint az eldarabolt rész-
letek minimális és maximális nagysága és a 
birtoktest arányához mért száma esetről-esetre 
egy az eldarabolást eszközlő közeg hatáskörén 
kivül eső, teljesen érdektelen hatósági intéz-
mény által állapíttassák meg. 

Helytelen a törvényjavaslatnak abirtokelda-
rabolásokra vonatkozó része szocziális szempont-
ból is. Nem említve azt, högy a birtokeldarabolást 
megkönnyítő intézkedések a birtok jobb értékesí-
tését helyezvén kilátásba, sokakat szükségnőikül 
a feldarabolás eszméjéhez visznek egyszerűen 
a jobb értékesítés kilátásai, másokat ismét az 
illető intézetek fognak a feldarabolásnál kilá-
tásban levő nyereségek miatt erre reácsábi-
tani s mindezek birtokaiktól megválván, 
helyettük talán megbízhatatlanabb, pusztán a 
telekspekuláczióra dolgozó elemek foglalják 
el az ősi rögöket, a törvényjavaslat a 
birtokrészletek megszerzőitől semmi garancziát 
nem követelvén, azok különösen a kisebb 
részletek megszerzői a legtöbb esetben leg-
utóbbi telepeseink sorsára jutnak, birtokaikat 

• megfelelően berendezni nem tudják, ennek 
, megfelelőleg a kellő jövedelmet előállítani 

képesek nem lesznek, csakhamar eladósodnak, 
birtokaikból kikopnak és a vándorbotot ke-
zükbe véve majd még inkább szaporítani fog-
ják a mezőgazdasági proletariátusok ama tö-
megét, amely már ma is- szocziálisztikus esz-
mékkel szaturálva, a többi birtokosoktól 
munka nélkül várja eltartását, sőt az ingyen 
földosztás utópiáját melengeti keblén. 

Ehhez járul még az, hogy az eldarabolt, 
részletek minimális nagysága négyezer koroná-
ban megállapítva az ország legnagyobb részé-
ben túlságosan nagy és teljesen megakadá-
lyozza azt, hogy ott, ahol az különben lehet-
séges volna, törpebirtok is keletkezhessék. 
Hiszen sem ennek, sem más törvénynek fel-
adata nem lehet, hogy minden embert a teljes 
megélhetését biztosító földbirtokhoz juttasson, 
annál kevésbé, mert az a földbirtok korlátolt 
mennyisége miatt teljesen kivihetetlen is, azon-
ban a törvényhozásnak kötelessége gondos-
kodni arról, hogy a legtöbb egyénre nézve le-
hetővé tegye legalább egy akkora földbirtok 
megszerezhetősét, a mely megélhetését meg-
könnyíti, a mely a haza polgárát teljesen a 
röghöz köti, amelyen élnie és halnia kell. A 
törpe birtokok megszerezhetőse éppen az Al-
földön, ahol a mezőgazdasági munkások keresete 
jóformán az aratásra szorítkozva megélhetésüket 
nem biztosítja, rendkívül fontosságú, mert a csak 
két-három holdas földbirtok biztosítja a mun-
kás család mindennapi élelmének megterme-
lését, a mi mellett egyéb szükségleteinek esz-
közeit keze munkája után szerezheti meg. 
Szocziális szempontból a javaslatnak erre a 
körülményre igen nagy súlyt kellett vala he-
lyeznie, de készítője ugy látszik csak a „birtok-
éldarabolás" hangzatos jelszavát ismerte 
ellenben annak lényegével és hatásával beha-
tóan nem foglalkozott. * 

Szocziális tekintetben azonban még egy 
hiánya van a javaslatnak, a birtokeldarabo-
lás tekintetében és pedig éppen a minimális 
birtokrészieteknői. Bizonyos az, hogy e mini-
malis részleteket csak azoknak kellene meg-
szerezniük, a kik arra valóban rászorulnák, 
mégis a javaslat egyáltalában nem gondos-
kodik arról, hogy ezek a legkevésbé vagyonos 
egyének tényleg mégis szerezhessék és hogy őket 
a vagyonosabbak, a tehetősebbek tul ne hezitál-
ják és birtokrőszlet megszerzésétől el ne üt-
hessék, mert a javaslat csak az eldarabolandó bir-
toktest minél előnyösebb órtékesitősőt tekinti. Igy 
biztos az, hogy a földéh,es vagyonosabbak ét-
vágya ki lesz elégítve, ellenben azok, akik 
szintén éhesek, de kevésbé tehetősek, azonban 
valóban reászorulnának, továbbra is föld nél-
kül maradnak. Szocziális tekintetben tehát a 
szükségen egyáltalán nem fog segíteni a ja-
vaslat. De föltéve, hogy mindez nem következ-
nék be, föltéve, hogy a vagyonosabbak a 
kevésbé tehetősek iránt tanúsítandó humaniz-
musból emezeket tul nem " hezitálják, egy 
emberöltőnél sokkal rövidebb idő alatt még 
ezeknél is visszaáll a jelenlegi helyzet, mert 
semmiféle rendelkezés nem biztosítja a további 
túlságos elaprózást, amelyet a javaslat a bir-
tokrészlet minimumának megállapításával elv-
ként kimondani kiván. 

Szocziális szempontból is szükséges tehát 
az elaprózott birtokrészletek nagyságát egy a 
viszonyoknak megfelelő módon érdektelen közeg 
által teljesíttetni, azonkívül gondoskodni arról, 
hogy az elaprózott birtokrészletek első sorban 
azok birtokába jussanak, akiknek arra leginkább 
szükségük van és végül a parczellák túlságos 
elaprózásának törvényes uton való megakadá-
lyozása nélkül a javaslat éppen azt a czélt 
nem fogja elérni, amelyet első sorban szol-
gálni hivatottnak látszik.. 

És . végül nemzeti szempontból is elhibá- . 
zottnak kell a javaslatnak a birtokeldarabolá-
.sokra vonatkozó jelenlegi rendelkezéseit tarta-
nunk. A birtok eldarabolásának irányítását a 
javaslat teljesen azon intézményekre bízza, 
melyek ebben a tekintetben megfelelő anyagi 
biztosítékot nyújtanak ugyan, de erkölcsi tekin-
tetben semmi felelősséggel sem tartoznak.. Hi-
szen könnyen elképzelhető, hogy egy ilyen min-
denféle kedvezménynyel felruházott vállalkozás 
az idegen tőkéket üzleti reményeivel nagyon is 
képes idecsalni. Ha ezek a tőkék azután akczióba 
lépnek, ki képes megakadályozni azoknak káros, 
talán nemzetellenes működését és- hatását ? Ki 
képes megakadályozni, hogy a magyar, vagy 

csak a magyar érzeimü elemek mellőzésével a 
nekik tetsző idegen elemeket favorizálják, föld-
birtokhoz jutattják, e hazában az idegent úrrá 
tegyék ? Ki képes megakadályozni, hogy a föld-
birtoka révén úrrá lett idegen a maga izlése, 
törekvése szerint intézkedjék a közdolgokban, 
eleinte a saját szük körében, később mind szé-
lesebb gyűrűkben terjeszkedve? A nemzeti ér-
dekek szempontjából annál inkább hibáztatnunk 
kell e javaslatot, mert az teljesen a lehető-
ségre alapítja az elaprózott birtokrészletek 
megszerzését, teljesen mellőzi az anyagilag 
talán kevésbé tehetős, de szellemileg és egyé-
nileg annyira kitűnő anyagot, amelyből a töké-
letesedés és kiválás által kell szocziális rőte-
geink felfrissítését, felújítását várnunk. 

Nem lehet elhallgatni azonban azt a nem-
zeti szempontból nagy veszedelmet sem, amelyet 
a javaslat a földbirtok ingóvá tételére nézve 
magában rejt. A javaslat egyes pénzintézetek-
nek monopoliumot ád a birtoktestek feldarabo-
lására. A pénzintézet nyereségekre fog dol-
gozni a birtokok eldarabolásánál és az elpró-
zott részletek őrtékesitésénól, nyereségre fog 
dolgozni a kötvények értékesítésénél, beáll az 
az állapot, hogy az illető intézetek derüre-bo-
rura valósággal csábítani, sőt sok esetben 
kényszeríteni fogják a birtokosokat a parczel-
lázásra, csak. azért, hogy az intézetek ebből 
minél kiterjedtebb üzletekre tehessenek szert. 
A föld megmozdul a magyar birtokos lába 
alatt. Ingóvá válik az az alap, amelyen nem-
zetünk léte eddig szilárdan megállott. A föld-
birtok a tisztességes munka utján biztosított 
exisztenczia helyett a spekuláczió tárgyává 
lesz, amelynek hasznát a birtokosok kárára 
ismét csak az az ingó tőke fogja élvezni, 
amely általános közgazdasági,' szocziális és 
nemzetiségi érzékkel nem bir, amelynek egye-
düli törvénye a jövedelem minél nagyóbbmér-
tékü biztosítása, még ha az által a nomzetet 
fentartó társadalmi osztályok mennek is tönkre. 

Legutoljára hagytuk a birtokosok egyéni 
érdekeit, amelyet a javaslatnak a birtokeldara-
bolásra vonatkozó rendelkezései 1'e.geiső sorban 
érintenek. A javaslat szerint csakis a megfe-
lelő anyagi garancziákat nyújtó pénzintézetek 
kapják meg a törvény, biztosítottá kedvezmé-
nyeket a birtokok eldarabolásánál, a. birtokos 
azonban, aki ezt a miveletet esetleg maga sok-
kal czélszerübben végezhetné, ezt ném teheti, 
mert sem adó- sem illetékmentességet nem 
kap és igy az ő részéről való eldarabolást. 
már ezért is meg van nehezítve. A törvényja-
vaslat tehát egy közvetítői monopoliumot • 
állapit meg az eldarabolással foglalkozó pénz-
intézetek részére, amit már magánál az elv 
helytelenségénél fogva törvénybe iktatni vesze-
delmesnek tartunk. 

Ha a törvényhozás az alkalmas birtok-
testek elaprózására megfelelő törvényes intéz-
kedéseket óhajt megállapítani — amire két-
ségkívül szükség is van — közgazdasági, tár-
sadalmi ős nemzeti szempontból ennek irányí-
tását és intézését az államhatalom részére 
kell biztosítania. A birtokpldarabolás kétségkí-
vül jövedelmező üzlet annak, aki azt csinálja, 
erre tehát megfelelő garancziák mellett bár-
mely pénzintézet s'zivesen vállalkoznék, a szük-
séges tőke igy könnyen biztositható volna. 
Magát az eldarabolást, az arra való . birtokok 
megállapítását, azok megbecslését, az eldara-
bolt részletek minimális és maximális nagysá-
gát, a részletek számát esetről-esetre a viszo-
nyoknak megfelelő módon egy erre a czélra 
alkotandó, a kormány közvetlen felügyelete és • 
rendelkezése alatt álló érdektelen hatósági kö-
zegnek kell végeznie. 

Ugyanez a közég az eldarabolt birtokok 
további fejlődését figyelemmel kisérni és azok-
nak egészséges prosperálását előmozdítani is 
hivatva lenne. Szükséges. továbbá gondos- • 
kodni a minimális parczellák további elapró-
zásának legalább egyidőre való megakadályo-
zásáról, valamint a -telekspekulácziónak meg-
gátlásáról is. Csakis akkor, ha mindezek a 
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feltételek teljesíttetnek, lehet Magyarországon . 
nyugodt lélekkel egy oly törvényt életbe lép-
tetni, a mely a nagyobb birtoktestek eldarabo-
lását megkönnyíti, sőt elősegíti és a magyar 
földbirtokpolitikának ezen eszköze csakis ez 
esetben fog a nemzet érdekében érvényesülni. 

De nem szabad a magyar földbirtokpoli-
tikának legfőbb alapjáról megfeledkeznünk, a 
mely nélkül hiábavaló minden intézkedés, 
mert nélküle az eldarabolt birtokokra telepitett 
egzisztencziák csak rövid ideig lesznek képesek 
vegetálni. Ez a főkövetelmény egy minden 
vonalon érvényesülő helyes agrárpolitika inau-
gurálása, amely lehetővé tegye a föld mivelői-
nek, a mezőgazdasági osztálynak a megélheté-
sét, boldogulását, gyarapodását. Addig, amig 
a mezőgazdaság jövedelme a közterhek vise-
lésére alig elegendő, mellette a föld művelő-
jének munkája a mindennapi kenyér biztosítá-
sára sem képes, a legszebben kieszelt földbirtok-
politika is eredménytelen marad, mert a jöve-
delemnélküli földbirtokot megszerezni csak 
kevesen óhajtják, megtartani pedig még ezek 
sem tudják. Sz. Z. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Tarlószántás. 
Adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne. 

Gyomnövesztő esztendő volt ez az idei. Az 
aczat, ' taraczk, pipacs, vadrepcze, búzavirág, 
sóskalórom, folyondár stb. helyenként oly buja-
ságban tenyésztek, hogy a vetést túlszárnyalva 
virágos kertekké varázsolták szántóföldeinket. 
Szomorú virágos kertek. Hiszen más eszten-
dőkben sem szűkölködünk gyomokban, de ez 
idén minden képzeletet felülhalad a gyomok 
sokasága, különösen oly gazdaságokban, hol a 
talaj előkészítése a rendes sablonok között 
mozogva, mindennek, csak jónak nem 
mondható. 

Igaz, hogy a gyomirtásnál a vetésforgó, 
a vetőmag is nagy szerepet játszik, de azért a 
tarló szántását (tarlóbuktatás, forgatás) mint 
egyikét a legjobb gyompusztitó munkának, első 
sorban kell említenünk. A tarló szántása, az 
okszerű talajmivelésnek alapját képezi, mely-
nek hasznáról oly gazdaságokban, a hol ren-
desen alkalmazásban van, teljesen meggyőződ-
tek és nem is hagynak fel vele. Még az igény-
telen zab is meghálálja a tarlószántást, hát 
mennyivel inkább az igényes növények. Külö-
nösen fontos, a gabonanemüek tarlójának 
leszántása, mert ezeknuk talaja a leggyomosabb 
és legkönnyebben ki is szárad. 

Oly gazdaságokban, a hol a tarló szán-
tása nincs alkalmazásban, különösen gyakori 
eset, hogy az egyik évben kevéssé, másik év-
ben szerfelett gvomos a talaj. Ennek oka fő-
képpen a helytelen talajmiveiésben keresendő. 
A gyomok nagyrésze ugyanis a kalászosok 
aratása alkalmával már megérett s magvaikat 
elhullajtják a tarlóra. Ha már most a tarlót 
csak őszszel vagy tavaszszal szántjuk meg a 
rendes mélységre, a mélyen leforgatott gyom-
magvak nem csírázhatnak, de életképességüket 
(akár több éven át is) megtartják s a követ-
kező szántással ismét felszínre kerülve, el-
gyomositják a földet. Ezzel a sablonos szán-
tással a gyommagvak csak helyzetüket változ-
tatják: egyszer mélyen kerülve a talajba pi-
hennek, máskor meg felülkerülve kicsíráznak. 
A gyomokat tehát ilyen eljárás mellett nem 
pusztítjuk, sőt az egyoldalú gabonatermő 
gazdaságokban évről-évre szaporítjuk. És 
hogy ez tényleg ugy van, arról köny-
nyen meggyőződhetünk, ha csak a pipacsot 
vagy vadrepczét nézzük is. Némely években 
alig látunk pipacsot, vadrepczét a kalászosok 
között, máskor ismét oly tömegesen lépnek 
fel, hogy a kalászost elnyomják; minek oka, 

az előbb kifejtett helytelen talajmivelésben ke-
resendő. Hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy 
az okszerű talajmivelésnek egyik sarkalatos 
alapelve a korai tavaszi vetések (különösen 
kalászosok) alá, az őszszel megszántott föld-
nek újólagos tavaszi megszántását mellőzni. 
Teszszük ezt nemcsak a téli nedvesség kon-
zerválása, hanem a tavaszi szántás gyomnevelő 
hatása miatt is. 

Ha az őszszel megszántott földet tavasz-
szal újólag megszántjuk, akkor az előző szán-
tással mélyen leforgatott gyommagvakat ismét 
felszínre hozzuk s talajunkat elgyomositjuk: 
ilyenkor például a vadrepcze ellen a gazda 
alig képes védekezni. De ha nem is szántjuk 
meg tavaszszal a földet, akkor az elgazosodás 
veszélyét csak elodázzuk, mert egy későbbi 
szántással mégis csak a felszinre hozzuk ismét 
a gyommagvakat. Vagyis az a gazda, a ki 
őszszél szánt és tavaszszal extirpál, a gyomok 
ellen teljes sikerrel még sem lesz képes küz-
deni, ha a tarló szántását nem alkalmazza. 

Ha a tarlót aratás után azonnal sekélyen 
aláforgatjuk, akkor a kevéssé beföldelt gyom-
magvak vagy azonnal vagy az első eső után 
csírázásnak indulnak, azért, mert csírázásuk 
feltételei a sekélyen szántott földben megvan-
nak. Ha már most a kicsirázott gyomokat jól 
megfogasoljuk, akkor azok nagy részét elpusz-
títjuk és viszont ujabb gyommagvakat hozunk 
olyan helyzetbe, hogy kicsirázhassanak. Ha 
jelzett módon ismét fogasolunk, akkor a ren-
des szántás idejéig töméntelen gyomot pusztí-
tunk el, sőt az őszi szántással a már kicsirá-
zott gyomokat mélyen forgatva alá, ezeket is 
feltétlenül tönkre teszsáük. Ezen egyszerű, eljá-
rással elérhetjük azt, hogy talajunk lassan 
gyommentessé válik. Lassankint azért, mert 
számos év hibáját és elmulasztott munkáját 
egyszerre helyre hozni nem leheí: gyommag-
vakkal telitett talajt egyszeri tailószántással 
rendbehozni nem lehet. 

Hogy azonban a tarlószántás gyomirtó 
rendeltetésének megfeleljen, ügyelnünk kell 
arra, hogy a tarlót, lehető sekélyen forgassuk 
alá és a megszántás idejéig kiszáradni ne en-
gedjük. , A tarlót tehát — midőn a gyomirtás 
képezi a főczélt — 6—7 cmnél mélyebben ne 
szántsuk, a munkához pedig azonnal az ara-
tás után fogjunk hozzá. Közvetlenül az aratás 
után még a gabonatarló is tartalmaz annyi 
nyirkosságot, hogy jó munkát végezhetünk 
rajta s a gyommagvak — különösen egy elő-
zetes fogasolás után — csírázásnak indulhat-
nak. Szárazság esetén a leszántott tarlót jobb 
meghengeíezni s a gyomok kicsirázását ezzel 
biztosítani, amit annyival is könnyebben meg-
tehetünk, mert a későbbi pusztító fogasolással 
a hengerezés hatását megszüntetjük. Oly gazda-
ságokban, ahol a tarló szántása rendes alkal-
mazásban van, ennek lehető gyors keresztül-
vitelét olyannyira fontos dolognak tekintik — 
és méltán — hogy a kereszteket széles egye-
nes sorokba állítva, a tarlót még a keresztek 
lehordása előtt megszántják. 

A tarló szántásával azonban nemcsak a 
magról szaporodó u. n. egyéves, de a taracz-
kos s a gyöktörzsekkel bíró u. n. évelő gyo-
mokat is sikeresen irthatjuk, amennyiben a 
sekélyen leszántott s igy alig beföldelt taraez-
kos kifutók elszáradnak, ellenben egyszerre 
mélyen szántva s újólag beföldelve, csak he-
lyüket változtatják s annál vígabban tenyész-
nek. Ha oly táblákról van szó, melyek ta-
raczkos gyomokkal (aczat, taraczk, perje) van-
nak telve s a fővédekezés ezek ellen irányul, 
akkor a tarlószántást száraz időben végeztes-
sük, mert ez esetben a szántóvas által elmet-
szett s csak kevéssé beföldelt taraczkos kifu-
tók elszáradása sokkal biztosabb. A leszántott 
tarló kizöldülése után (ami a taraczkos füvek-
nél sem kerülhető el) legeltessünk birkákkal 
vagy fogasoltassunk és szükség esetén adjunk 
még egy sekély szántást. Ezen eljárással a 
máskülönben nehezen pusztítható taraczkos 
füveket legsikeresebben irthatjuk. 

Amint említettem volt a tarlót lehető se-
kélyen (6—7 cmre) kell leszántani. Tehetjük 
ezt egyes ekékkel is, de az igás erő jobb ki-
használása s főképpen a munka gyorsítása 
czéljából, sokkal helyesebb hármas vagy négyes 
(hántó) ekéket használni. 

Az u. n.- hántóekéknek nemcsak itt, ha-
nem a lóherének s luczernások feltörésénél is 
nagy hasznát veszszük. Itt is rendesen abba a 
hibába esnek gazdáink, hogy a lóherét s lu-
czernát egyszerre mélyen szántják alá. Ez 
esetben a gyökereknek egy része újból meg-
ered s az utána következő vetést elgyomosit-
ják. Ha ellenben előzetesen először sekélyen 
szántűnk, akkor a kevéssé beföldelt gyökér- és 
szárrészek elszáradnak, a földben visszamaradó 
gyökerek elgyengülnek s a következő mély 
szántással elpusztulnak.. 

A tarlószántásnak, a gyompusztitó hatá-
sán kívül, egyéb előnyei is vannak. A sekélyen 
szántott tarló gyorsan korhad s a következő 
szántás (vagy vetés) idejéig humuszszá válik; 
másrészt a meghántolt föld alatt fekvő talaj-
nak beéredését elősegítjük, ugy, hogy a'követ-
kező mélyebb szántással nemcsak szebb, ha-
nem jobb munkát is végzünk. 

Ha ellenben a tarlót fekve hagyjuk s 
később egyszerre mélyen szántunk, akkor a 
mélyen leforgatott tarló (különösen kötött föld-
ben) nehezen s abnormisan korhad s a követ-
kező szántással nem ritkán ismét felszinre 
hozzuk. Igaz, hogy a túlságosan sekélyen le-
szántott tarló (6—7 cm.) korhadása sem kifo-
gástalan, különösen száraz időben, de ha 
gyomirtás képezi főczélunkat, akkor első sor-
ban is erre kell tekintettel lennünk. Kevésbé 
gyomos földeken, mint például a zölden leta-
karított takarmánynövények után, a tarlót 
10—15cm.-re szánthatjuk, a hogy nem annyira 
a gyomirtás, mint inkább a talaj chemiai, 
fizikai s mekanikai javítása képezi a tarló-
szántás czélját. 

Megjegyzem még, hogy ez idén a tarló 
szántására kedvező idő jár azért is, hogy a 
gyakori esőzéssel a tarló gyors kiszáradásától 
a gazdának tartania nem kell, a szántást tehát 
kevésbé forszírozott módon hajthatja keresztül. 

Arra a kérdésre pedig, hogy hol marad ez 
esetben a tarló legeltetése ? Csak azt felelem, 
hogy rendes gazdaságban erre számítani nem 
is szabad, mert nincs az a tarlólegelő, mely a 
tarlóhántás előnyeivel felérne. K. K. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Somogymegye állattenyésztése. 
A A jó marhaállomány a mezőgazdaság 

főfeltételét képezi. A mezőgazda vagyonossága 
és jóléte a jó minőségű állatok tenyészetében 
nyer kifejezést, mig az állattenyésztés hanyat-
lásával karöltve jár a gazda elszegényedése, a 
mi igen természetes is,, mert a mezőgazdaság-
nak első és legfőbb alapfeltételét a tiszta jö-
vedelem képezi s ezt elsősorban az állatte-
nyésztés fejlesztése által juttathatjuk érvényre, 
mert mig a föld értékét az egyoldalú termelés 
nemcsak apasztja, hanem teljesen semmivé is 
teszi, addig az okszerű állattenyésztés, miután 
általa a termelés nagyban elősegittetik, a föld 
értékét emeli, a jövedelmet fokozatosan sza-
porítja. 

Sárosmegyében az utóbbi években örven-
detes lendületet vett a szarvasmarhatenyésztés, 
egyrészt a hathatós állami segély, de másrészt 
a megyei gazdasági egyesület ténykedése foly-
tán. Altalánosságban jelezve a szarvasmarha-
tenyésztés terén észlelt állapotokat, azt mond-
hatjuk, hogy leginkább ott észlelhető a hala-
dás, a hol a földes uraságnak jó fajtájú bikája 
volt s ezen nemesebb vagy igen gyakran teli-
vér bikát a földesúr a kisebb és parasztbirto 
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kosoknak hágatás végett akár pénzért, akár 
munkáért átengedte. Az ilyen bikákat szívesen 
vette a nép igénybe s szívesen fizette a hága-
tás diját. Ilyen helyeken az egész környék 
marhaállománya javult és nagyobbodott nem-
csak egyidejűleg, de számban is. Ahol azon-
ban a parasztbirtokos nehezebben jutott faj-
bikához, sőt sokszor egyáltalában nem is jut-
hatott, ott a legtöbb esetben oly csenevész 
és részben hibás még ma is a marhaállomány, 
hogy annak államköltségen való kisajátítása 
nagy hasznára válnék az egész, vármegye 
állattenyésztésének, mert addig, mig ezen korcs-
faj valamennyire átalakul, sokkal többet fog 
a nemesebbek közt korcsositani, mint a meny-
nyit a nemes bika bennök javítani bir. 

Sok baj, küzdelem és próbálgatás után 
egyrészt a kormány iniczitivájából, másrészt 
nemesen gondolkodó és haladni vágyó földes-
uraink közakaratából ezelőtt 3 évvel szabály-
rendeletileg kimondatott, hogy miután várme-
gyénkben a szarvasmarhatenyésztés terén az 
örökös kísérletezéseknek folyománya azon vál-
tozatos rendkívül kevert marhaállomány, mely 
jelleget a megye marhatenyésztésének sohasem 
fog adni s marhatenyésztésünkben, ha annak 
irányt nem adunk a folytonos kapkodás nagy 
kárt fog tenni, szükséges tehát, hogy a vármegyei, 
szarvasmarhatenyésztés helyes irányba terei-
tessék s ezen irányt szabályrendelet védje. 

Hosszas tanácskozások után az intéző 
körök a pinzgaui fajtában állapodtak meg, 
mely fajtát a kormány saját részéről is vár-
megyénk részéré legmegfelelőbbnek nyilvánított. 

Gazdasági Egyesületünk a kijelölt uton a 
földmivelésügyi kormány erkölcsi és anyagi 
támogatása mellett csakhamar munkához lá-
tott, de az anyagi segítség csekély volta miatt 
a telivér pinzgaui apaállatok beszerzése nagy 
nehézségekbe . ütközött. Ezen akadályokat le-
küzdendő, az egyesület 1894. év tavaszán 
bikavásárt tartott, mely alkalommal a szép 
számmal felhajtott apaállatok közül 48 drbot 
nagyrészt magas vérű pinzgaui bikát az egye-
sület megvásárolt s azokat leginkább községek-
ben helyezte el és pedig igen kedvező feltéte-
lek mellett, t. i. a vételárból 25%-ot engedé-
lyezett, 75%-ot pedig a községek 3 félévi 
kamatmentes részletekben törleszthetnek. 

Ezen alkalommal azjegyesület tenyészapa-
állatokért saját pénztárából 7244 frtot fizetett, 
mely összegből 1811 frtot az állattenyésztés 
fellendítésére áldozott. 

Ez időtájt sok közép- és nagybirtokos te-
nyészirányt változtatott, de sokan megmarad-
tak valamelyik régebben tenyésztett fajtájuk 
mellett, pl. a szimmenthali, kuhlandi, allgaui, 
sőt a magyar fajtánál; akik azonban felhagytak 
a régi tenyészettel, azok apinzgauira tértek át. 

•Fenti nagy áldozaton kiv.ül 1894-ik év 
tavaszán az egyesület a földbirtokosok óhajára 
még egy nagy pinzgaui tenyészállatimportot -is 
rendezett, mely importot 100 drb telivér 
pinzgaui tehén és 32 drb bika képezte. Ezen 
importra a szükséges pénzt a földmivelésügyi 
kormány adta, a teljes ár és a kedvezményes 
szállítási költségek 3 félévi kamatmentes tör-
lesztése mellett. 

Az import szállítása 2698 frt 59 krba, az 
állatállomány pedig 15,556 frt 30 krba került. 
Ezen importból 43 földbirtokos vásárolt tenyész-
állatokat. 

1895. év tavaszán az egyesület ismét 
tartott bikavásárt, mely alkalommal felhajta-
tott összesen 60 drb legnagyobbrészt pinzgaui 

•fajú tenyészbika, melyek közül a vásárló bi-
zottság <51 drbot tenyészczélra alkalmasnak, 
találván, 7037 frt vételárban megvásárolta. 
A 7037 frton megvásárolt 51 drb tenyészapa-
áilat egyrészét a községeknek, másrészét egyes 
földbirtokosoknak 25% kedvezménynyel adta 
el s ennélfogva az egyesület 1895-ik évben 
1961 frt 75 krt áldozott a vármegye . szarvas-
marhatenyésztésének emelésére. Az 51 drb 
bika közül 2 drb teljesen ingyen, igen szegény 
lakosságú községeknek osztatott ki. 
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Az egyesület és a hatóságok által a 
megyei állattenyésztési szabályrendelet végre-
hajtása kellőleg ellenőriztetvén, a szarvas-
marhatenyésztés terén egy pár év alatt is szép 
haladást lehet látni, mit bizonyít az is, hogy 
a kormány az 1896-ik évben á megyei mező-
gazdasági bizottság és a gazdasági egyesület 
kérelmére 35% kedvezményes ár mellett 96 
darai telivér pinzgaui tenyészbikát osztatott 
szét majdnem kizárólag községek számára, a 
mennyiben a 96 db bika közül csákis 5 db 
helyeztetett el magántulajdonosnál, de ezeknél 
is kiköttetett az, hogy a tulajdonos kívánatra 
közhasználatra is köteles a bikát bocsátani és 
ezen tulajdonosok a bikáért teljes'árt fizettek, 
csupán a szállítási kedvezményt nyerték meg. 

A kormány a tenyészbikák szállítási költ-
séget viselte, a községek csupán a vételárt az 
átlagos 35% elengedése mellett kötelesek 3 
félév alatt részletekben befizetni. 

Ezen szállítmány vételára 17,772 .frt 50 
krt tesz ki, melyből az államnak visszatérül 
11,693 frt 30 kr, vagyis az állam, az 1896-ik 
év folyamán Sáros vármegye szarva smarha'-te-
nyésztésére 5779 frt 20 krt áldozott. 

A vármegyei gazdaközönség látva, hogy 
az állattenyésztési törekvéseihez a kormány 
nemcsak erkölcsi, és nagyobb anyagi támoga-
tással is hozzájárul, nagy kedvvel és kitartás-
sal karolta fel megyeszerte még oly gazdasá-
gokban is a pinzgaui fajtát, a hol eleinte ezen 
iránynyal eddig nem rokonszenveztek. 

A pinzgaui irány megválasztásáról még 
ma is a vélemények igen eltérők, sokan nem 
tartják elég szerencsésnek a választást, mi 
részünkről a pinzgaui irányt vidékünkön jobb-
nak találjuk az azelőtt tenyésztett négy válfaj 
bármelyikénél is. Hogy miért, ezt közleményünk 
keretén belül részletesen ki nem fejthetjük, de 
röviden jelezve álláspontunkat, leginkább azért 
tartjuk szerencsésnek a pinzgaui választást, 
mivel a simmenthali, kuhlandi tulfinom, az 
allgaui pedig tüdővészes hajlamainál fogva a 
moslékolásra gyénge, mig a magyar fajt nálunk 
nagyobb legelőterületek nélkül tenyészteni nem 
lehet. 

Régi nagyobb télivér pinzgaui istállók az 
alább felsorolt birtokosok gazdaságaiban vannak: 
Alapi Salamon Géza Palocsa, Pillér Kálmán 
Piller-Peklén és Licsért, Hódossy Imre K.-Sáros, 
Bujanovics Gyula Uszfalu, Kuchmayer Gerő 
Enyiczke, Szmrecsányi Jenő Darócz, Péchy 
Zsigmond Péchujfalu, Ujházy László Budamér, 
kisebb és ujabban felállított telivér pinzgaui 
tehenészetek vannak: Bánó Géza Ternye, Bánó 
Árpád Osztropatak, Bleyer József Kellemes és 
Katsher János' Kellemes, Keczer Miklós Lapis-
patak, Bosenfeld Ignácz Kis-Szebeii és Sehwartz 
József Somos földbirtokosok gazdaságaiban. 

Ezen névsorból is látható, hogy a pinz-
gaui tehenészet, illetvé irány nagyban karol-
tatott fel s ezen gazdaságokon kivül ez idő 
szerint több, mint 100 községben van elhe-
lyezve telivér pinzgaui bika s ezenkívül a ma-
gánosoknál 40 db telivér bikánál több fedez. 
Ezen tényállásból a jövőre nézve szarvas-
marhatenyésztésünk gyors és alapos fellendü-
lésére. legszebb kilátásaink vannak, ha t. i. 
ezen irányban megkezdett erőteljes munkál-
kodásunk fokozatos emelésére ezentúl sem 
fognak hiányzani azon feltételek, melyek állat-
tenyésztésünknek a helyes medrét kiásták. S 
ezen feltételek nem mások, mint a kormány 
erkölcsi és anyagi támogatása ós a vármegye 
gazdaközönségének fáradhatlan buzgólkodása 
mezőgazdasági állapotaink javítása érdekében. 

A vármegye állattenyésztésének fellendí-
tésére ugy éghajlati, mint-talaji viszonyaink 
általában alkalmasak, mivel egyrészt minden év 
meghozza a szükséges takarmánytermést, más-
részt pedig piaczunkat a közönség, ha az áru 
minőségének kiváló volta ismertté válik, a fej-
lődött közlekedési eszközök által könnyen 
megközelítheti. 

Hreblay Emil 
közgazd. előadó, g. e. titkár. 
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j GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. 
Rovatvezető: Szálileiider Gyula. 

A gabonaelevátorok és gazdasági 
jelentőségük. 

Irta : Ifj. Sporzon Pál. 

í. 
A naponként súlyosbodó gazdasági viszo-

nyok nyomása alatt még a legkonzervatívabb 
gazdák is erélyesen sürgetik a gazda helyzeté-
tének könnyítésére alkalmas eszközök igénybe-
vételét. A gazdasági érdekek érvényesítésére a 
vidéken a kisebb-nagyobb gazdaszövetkezétek 
alakulnak s megalakult végre hosszas vajúdás 
után a gazdasági egyesületek országos szövet-
sége is, eleven tanúbizonyságául annak, hogy 
az ezeredik év végén a magyar gazda is fel-
támadott lethargiájából és érdekeit megvédel-
mezni akarata is van. 

A sok szónoklatban, gyülésezésben ki-
fáradt gazdák legtöbbje azonban azzal a bol-
dog tudattal tőrt vissza házi tűzhelyéhez, hogy 
ime most már van egy hatalmas szövetkeze-
tünk, a mely majd érvényesíti érdekeinket s 
most már csak várjuk meg a szép jövendőt s 
bízzuk ügyünket a szövetség vezetőire. 

Pedig hát nagyon csalódnak a tisztelt 
gazdatársak, ha azt hiszik, hogy ez az orszá-
gos szövetség egymagában a gazdák és a vidéki 
egyesületek állandó közreműködése nélkül meg-
tudja szüntetni a gazdasági bajokat s ezentúl 
szebb napok virradnak a gazdára. Igenis, a 
szövetség segíteni fog sok dologban, tanácsára 
és támaszára fog állni a gazdának, de a bajt 
megszüntetni nem fogja, nem is tudhatja, mert 
a baj jórészt magában a gazdatársadalomban 
gyökeredzik, mely társadalom, bár sokat keser-
gett, de eddig még vajmi keveset cselekedett. 

Pedig a legtöbb bajon, a gazdatársadalom 
maga, úgyszólván házilag segíthet, ha meg van 
hozzá nemcsak a lelkesedés, de a megfelelő 
akarat és' kitartás is. 

A gazdasági bajoknak egyik legnagyobbika 
kétségkívül a gabonaárak hanyatlása és a gabo-
nával való tőzsdei spekuláczió. Mindkét bajon 
segítendő, már sokat vitatkoztak, ankéteztek 
az illetékes körök. Jelen sorok ugyan nem 
hivatottak az ezirányban történt és történő, a 
gazdasági érdekeket védő reformokat tárgyalni' 
s bírálni, de valószínű, hogy bárminő kedvező 
eredménynyel is végződjenek azok, a gabona 
ára alig fog oda emelkedni, hol azelőtt volt. 
És ha a tőzsdei spekulácziókat el is tiltják, 
találnak maguknak a játékosok más módot, 
hol kárpótolhatják magukat e veszteségért, 
valószínűleg ismét csak a gazda rovására. 

A gabonaár részleges hanyatlásának egyik 
okát a gazda pénzhiányában lehetne talán 
keresni, mert aratás után a gazdák tömegesen 
kénytelenek terményeiket a piaczra vetni s a 
nagy kínálatnak mi sem természetszerűbb kö-
vetkezménye, mint az árhanyatlás. A másik 
ok pedig a közvetítők szerepe, kik a gabona 
árát lenyomják, amidőn a közvetítési dijjal 
a fogyasztóra nézve megdrágítják. Lehetnek és 
vannak még más okok is, melyek a gabonaár 
hanyatlását elősegítik, de talán e két előbbi 
ok a legközvetlenebb. E két okot minden gazda 
eléggé ismeri és ha e két okot megszüntetnék, 
mindenesetre nagyot lehetne lendíteni a gazda 
súlyos helyzetén. 

Már pedig e két okot igen szépen meg 
lehet szüntetni. Nem kell hozzá egyéb, mint 
egy kis összetartás és a gabonaelevátorrendszer 
meghonosítása. 

Különösnek tűnhetik fel talán ez az állí-
tás, de a tények azt mutatják, hogy az ele-
vátorrendszer behozatalának a gabonakereske-
delem jobban a gazdák kezében marad, mint 
most és á gazda pénzszűkségén sokkal inkább 
lehet segíteni igy, mint bármely más móddal. 
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Félreértések. elkerülése végett már eleve 
meg kell jegyezni, hogy nem valami nagyszerű 
elevátorokról van itt szó, mint a minő pl. a 
budapest—ferenczvárosi. elevátor, vagy a ki-
kötő városok nagy . elevátorjai.. Ilyenekre a 
gazdának szüksége nincs, ezek csak a nagy 
kereskedelmi góczpontokra valók. Az ily nagy 
elevátorok az egyes gazdára nézve úgyszólván 
hozzáférhetlenek s azoknak előnyeit leginkább 
Csak a kereskedők aknázhatják ki. Nem nagy-
szerű berendezésű silo-paloták kellenek a 
gazdának, hanem olyanok, melyekhez könnyen, 
gyorsan hozzáférhet, melyekben a kezelést és 
felügyeletet a gazda'közvetlenül ellenőrizheti,' 
melyek a gazda tulajdonát képezik. Kisebb, 
kizárólag gazdasági, vagy helyesebben, gazda-
szövetJcezeti elevátorokra van szükség, aminőket, 
minden, bármely kis vidékü gazdakör a neki 
legalkalmasabb vasúti vagy hajóállomás mellett 
felállíthat aránylag rendkívül csekély áldozattal 
és igen nagy haszonnal. 

A technika e téren is szolgalatjára áll a 
gazdaságnak s ma már igen jutányosán készí-
tenek kisebb gabonamennyiség befogadására 
szolgáló elevátorokat is. Ezekre van a gazdá-
nak égető szüksége s ha ezt életbe léptetik,: 
a gabona árhanyatlása nem lesz oly erősen 
érezhető csapás, de maga az árhanyatlás is; 
kisebb mérvű s különösen nem oly nagy szél-
sőségek közt ingadozó lesz, mert a gabona-

kereskedelem, mint már fentebb emlitve lett, 
az elevátorrendszer mellett inkább a gazda 
kezében marad s ott bizonyára egészségesebb 
irányába terelődik, mint aminőben az ma a 
mostani börzespekuláczió mellett van. 

Mielőtt azonban tényleges' számokkal bi-< 
zonyitanánk ez állítást, szükséges az elevátor 
intézmény mivoltával s annak a mi viszonyaink 
közt való alkalmazhatóságával megismerkedni. 

Az elevátorok •—• mint azt kétségkívül 
minden modern gazda tudja — gabonaraktá-
rozására szolgáló helyiségek, melyek ugy van-
nak berendezve, hogy azokban a gabona összes 
raktározási mozzanatai, tehát a berakodástól 
kezdve a kihordásig, a kézierő teljes kizárá-
sával, tisztán csak gépi erővel történnek. E 
helyiségek, jobban mondva, épületek, lehetővé 
teszik azt, hogy a gabonának a raktárakban 
való kezelési költsége a minimumra redukáló-
dik és a mi szintén rendkívül fontos, a gabona-
minőség állandóságát, vagyis azt,, hogy a ter-
mett gabona a csépléstől kezdve egészen az 
eladásig minőségét megtartsa, sokkal inkább 
lehetővé teszik, mint bármely más raktározási 
mód. Lehetővé teszik végül azt is, hogy az 
apadási százalék az elevátorokban a régi mag-
tárrendszerrel1 szemben csökken. 

Ha már most elgondoljuk, mennyi mun-
kával jár a gabona raktározása a magtárban 
>és összehasonlítjuk e munkát az elevátorban 
való raktározás munkájával, könnyen érthető 
különbséget fogunk e kettő között' találni, kü-
lönösen, ha sorrendbe veszszük >e két raktáro-
zási rendszernél előforduló munkákat. 

A magtárban való raktározásnál a gabo-
nát a cséplőgépnél zsákokba töltik, onnan a 
magtárhoz szállítva kézierővel behordják. Itt 
a gabona forgatása, rostálása, tisztítása újból 
kézi erővel történik. A gabonát elszállításakor 
újból zsákokba gyűjtik kihordják, természete-
sen szintén kézi erővel, s legtöbbször még a 
legközelebbi vasút vagy hajóállomáshoz is szál-
lítják önköltségen. Ott esetleg azonnal behord-
ják a szállító járműbe — waggonba vagy ha-
jóba — de mivel éppenséggel nem tartozik 
a ritkaságok közé, hogy nincs elegendő szál-
lítási eszköz kéznél, akárhányszor újból csak 
raktárba helyezik a gabonát. Sőt nem ritka az 
az eset, sem, hogy a vevő a vasúti vagy hajó-
állomásnál ujból átmázsálja az egész szállít-
mányt, tehát ujból ismétlődik a fel és lerakás. 

Mindezen munkák természetesen nemcsak 
készpénzkiadással járnak hanem időpazarlással 
és gabonaveszteséggel is, még pedig mindez 
.— majdnem kivétel nélkül — a gazda ro-
vására. 

A praktikus amerikaiak, kik a gazdasági 
elevátorokat már régóta és a legnagyobb mérv-
ben használják, nagyon jól számítottuk, mikor 
a fent jelzett veszteségeket és kiadásokat 
elkerülendők, az elevátor rendszert általánosan 
elfogadták a gabona raktározására. Náluk a 
gabona a cséplőgépnél legtöbbször még zsákba 
sem kerül, hanem a kicsépelt gabonát egy kis 
paternoster — zsákoló •— segélyével egyene-
sen a készen álló s e czélra készült zárt ol-
dalú kocsikba gyűjtik s viszik azonnal a leg-
közelebbi elevátorba, honnan azután az — 
tisztítva — forgalomba kerül. Itt a gabona 
akkor kapott utoljára kézimunkát, mikor az 
etető a kévét a cséplőgépbe dobta. Azontúl, 
egész a lisztig a gabona kézimunkát nem lát. 

Nálunk természetesen ennyire — legalább 
egyelőre —- nem lehet menni, mert a mi idő-
járási, cséplési és szállítási viszonyaink közt 
kénytelenek vagyunk a gabonát zsákba gyűj-
teni, illetve tartani, mig az a magtárba vagy 
az elevátorba nem kerül. A vasúti szállításon 
specziális gabonaszállító waggonjaink szintén 
hiányzanak s igy ez esetben ujból csak zsákokba 
vagyunk kénytelenek a gabonát tölteni, bár e 
bajon könnyen lehetne segíteni, ha a közönsé-
ges zárt teherszállító kocsiknál az ajtónyilások 
mögé deszkabélőst raknának,- mint azt Ameri-
kában is teszik. 

Látnivaló tehát, hogy a gabona forgalma 
az elevátor-rendszernél sokkal könnyebb és 
gyorsabb s a mi . fő, olcsóbb lehet, mint a 
mostani magtárrendszer mellett. 

A mi a gabona, minőségének biztosítását 
illeti, arra nézve bizonyítékul szolgálhat az, 
hogy az elevátor már csak szerkezeti beren-
dezésénél fogva is alkalmasabb a gabona el-
tartására, mint a közönséges magtár. Ez 
utóbbiak ugyanis a legtöbb esetben elégtele-
nek a gabona helyes és megfelelő szellőzteté-
sére, ugy, hogy a megdohosodás a mi magtá-
rainkban éppen nem ritka jelenség. Éppen igy 
nem engedik meg a helyes tisztítást sem, s 
hogy miért nem, arról nagyon könnyen meg 
lehet győződni, ha bemegyünk a magtárba, 
mikor rostálnak. Az a por, a mit az egyik ga-
bonából kirostálnak, még nyitott ablakok mel-
lett is. legnagyobbrészt rászáll a másikra, vele. 
együtt a piszoknak is jórésze. A tisztítás tehát 
nem lehet tökéletes. De a minőség rovására 
veendő a majdnem minden magtárban észlel-
hető, egér és madár okozta kár is. E három 
kalamilás, a dohosodás, a tökéletlen tisztítás 
és egér vagy madár kár a jól kezelt elevátor-
ban úgyszólván teljesen ki van zárva. 

A minőség biztosításán kívül a mennyiség 
biztosítása sem mellékes dolog. A közönséges 
magtári kezelésnél, tudvalevőleg minden alka-
lomkor vész el gabona, bárminő jól is kezelték 
légyen az, az átlapátolásnál, átmórősnél, át-
rakodásoknál elvesző ' gábona mennyiségét 
0'5%-ra túlzás nélkül fel lehet venni. Ez az 
alacsony százalék nagy tömeg gabonánál jelen-
tékeny veszteségre nőheti ki magát, mely vesz-
teség'a jól kezelt elevátorban majdnem semmi. 

E sorok elolvasása közt1 sokan azt gon-
dolhatják, hogy a gabona minőségét a közös 
magtár — elevátor — is veszélyezteti, hol 
több gazdának gabonája van együtt. Az egyik-
nek búzája szebb, mint a másiké, viszont a 
másiknak sörárpája nem keverhető össze a 
szomszéd takarmányárpájával. Nohát ez az 
aggodalom alaptalan, mert igen könnyen talál-
ható modus vivendi arra, hogy a közös mag-
tárban elkülönítve kezeltessenek a termelők 
specziális terményei. Hogy ez lehetséges, elég 
csak arra utalni, hogy a csikágói óriási ele-
vátorokban, hol több százezer métermázsa 
gabona fekszik egy közös épületben, a leg-
kisebb mennyiség, melyért az azonosságot el-
vállalják és biztosítják, csak 250 métermázsa. 
Már pedig olyan 6000—18,000 mmázsás kis 
elevátorokban csak nem lenne nehéz az azonos-
ságot 100—200 métermázsáról biztosítani. De 
nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az 
•itt emlegetett elevátorok kisebb, vidéki elevá-

torok, melyekbe a közeli vidék viszi gabonáját. 
Már pedig az csak eléggé ismeretes dology 
hogy egy vidéknek specziális gabonaterméke 
ugy minőség, mint fajta és mennyiség tekin-
tetében,, nem nagy határok közt ingadoz ; sőt 
egy kis szakértelemmel és jóakarattal nemcsak, 
hogy egyöntetűvé, de egyetemlegesen nemes-
sebbé is tehető. Ez azt hiszem annyira kézen-
fekvő dolog, hogy ezt bővebben fejtegetni s 
ennék üdvös voltát ;a gazdákkal elhitetni e 
helyen felesleges. 

íme tehát, a gabona minősége, mennyi-
sége és azonossága is sokkal jobban van biz-
tosítva az elevátor-rendszernél, mint a mostani 
magtári kezelésnél. 

De ez az elevátoroknak csak technikai 
haszna. Sokkal fontosabb annál a pénzügyi 
haszon. 

A gabonaelevátor intézménynél u. i. a 
gazda nem lenne kénytelen pénzszükség esetén 
gabonáját potom áron elvesztegelni, mert mihelyt 
gabonáját az elevátorba beszállította, az ott 
neki átadott elismervényre, mint biztos zálogra, 
bárhol vehet és kaphat olcsó pénzt. Ilyen formán 
segítve lenné a gazda "legnagyobb baján, t. i. 
azon, hogy a gazda nem lenne kénytelen a 
gabona árát kényszerűségből önmaga lenyomni, 
hanem pénzhez jutva várhatna addig, mig a 
gabonaárak kedvezőbben alakulnak s akkor 
adhatna tul gabonáján. Nem lenne kénytelen 
a kereskedő ajánlatát pénzszükség miatt elfo-
gadni akkor is, ha az kedvezőtlen s nem lenne 
kénytelen a drága közvetítést vagy közvetítőt 
megfizetni, hanem az eddig, a közvetítők zse-
bébe vándorolt százezrek legnagyobb része 
a gazda zsebében maradna, mert összeköttetésbe 
léphetne az elevátor intézmény alapján a köz-
vatlen fogyasztóval. Mindama számtalan kelle-
metlenség és anyagi kár, a mi a gabona el-
adásnál eddig a gazdát érte, egy csapással 
megszűnne létezni. 

Ez nem illúzió, ez nem ködfátyolkép, ez 
komoly ős a tények által már régen bebizo-
nyított valóság. 

Még a legkisebb gazdakör is, ha közös 
elevátort épit s abban gabonáját közösen rak-
tározza el, fog birni annyi tekintélylyel, hogy 
tagjai számára a beszállított gabonamennyisé-
gek arányában hitelt szerezhessen vagy bizto-
sithasson. Erre nézve nem kellene mást tenni, 
minthogy beszállításkor az illető gazda gabo-
náját megbecsülnék — a becsüsök a szövet-
kezet tagjaiból kerülnének ki — s kiállítanák 
neki az általa beszállított gabona mennyiségé-
ről és" megközelítő becsértékéről az átvételi 
elismervényt, az u. n. árujegyet, amelyre a 
gabonáját kiveheti. Ezt az árujegyet kölcsön-
felvételénél biztosítékul bármely pénzintézet 
bátran elfogadhatja. 

Nem kell azt hiszem bővebb magyarázat 
ahhoz, mily rendkívül előny rejlik, az elevátor-
intézmény ezen eredményében, mert a folyton 
pénzzavarral küzdő s hitelt alig kapó gazdának, 
szerény véleményem szerint, ez volna az egye-
düli, biztos, könnyen kivihető és nagy haszon-
nal járó segitő eszköze, melyet legnagyobbrészt 
a maga erejéből állithatna fel. De rendkívüli 
előnyére válnék ez a gabonakereskedelemre 
nézve is, mert az, igy a gazdák kezére jutva, 
bizonyára szolidabb és egészségesebb mederbe 
terelődnék, mint a börzei-spekuláczió piaczán. 

Előnyére lenne ez az államnak közgazda-
ságilag, mert a veszni induló kis- és közép-
gazda, nagyobb áldozatok nélkül is nemcsak 
fentartható, de megerősíthető lenne. Mivel 
pedig az elevátorintézmény mintegy önmaga' 
után vonná a rendszeresebb gazdálkodási, 
szorosabban véve a gabonatermelési rendszert, 
a főleg gabonát termelő most szegény gazdá-
nak megadatnék a mód, pénzügyi helyzetén 
javítani. 

Ezt az eszmét karolják fel az összes 
gazdakörök s első sorban a gazdasági egye-
sületek immár számot tevő országos szövet-
sége, ezt tanulmányozzák a vidéki gazdasági 
egyesületek- s ennek szerezzenek híveket ugy 
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a gazdák közt, mint a kormánykörökben s ha 
bár mint egyszerű agíártechnikus a közgazda-
sági viszonyókat nem is mérlegelhetem a kellő 
nyomatékkal, annyit merek állítani, hógy jó-
akarattal, összetartással az elevátorrendszer 
csakhamar megszüli anyagi előnyeit s ered-
ményeit. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: JaMonowski József. 

A denevérek gazdasági fontossá-
gáról. 

II. 

3, A kis denevér (Vesperugo pipistrellus) 
(1. 92. ábra) nálunk szintén közönséges, eléggé 
gyorsan csapong és kis termete miatt röptében 
is könnyen megkülönböztethetjük a többi kö-
zönséges denevérfajtól. 

Főképpen községekben a házak körül, 
majorok épületei közelében, különösen az is-
tállóknál, gyümölcsös kertekben, továbbá faso-
rokban láthatjuk, de a ritkás erdőkben vagy 
inkább erdőszéleken is megfigyelhető e kis 
termetű, denevér, amint alant, átlag 3 m. ma-
gasban, zegzugos vonalban csapong. Ki- s be-
jár az épületekbe, kapubejárások alá, istállókba, 
pajtákba, padlásokra ; a gyümölcsöskertekben 
s egyáltalán a fás helyeken pedig a korona 
alsó részeit csapongja körül. 

A felsorolt helyeken keresi apróbb rova-
rokból álló táplálékát; ilyen rovarok : főképp 
éjjeli pillék-, szúnyogok- s a házi állatokra al-
kalmatlan légyfélék, továbbá kisebb bogarak, 
valamint a sárga cserebogarak (Rhizotrogus). 

A hideg iránt kevéssé érzékeny s az épü-
letek körül már kora tavaszszal csapong, nyá-
ron pedig hűvös, esős időjárás alkalmával 
olyankor is kijár, a mikor a nagytestű s ke-
vésbé érzékeny, korán röpkedő denevér is rej-
tekében marad. Őszszel is ez a faj vonul téli 
szállásra legkésőbben. Téli szállásul leginkább 
padlásokat, raktárakat s akármiféle száraz 
épületzugot választ; behúzódik a kamra bútorai 
mögé is. 

Ez a kis denevér tehát a gazdára, álta-
lános rovarpusztitó hatása mellett, még azáltal 
is jelentős, mert az istállókban a házi álla-
tainkra alkalmatlan rovarvilágot tizedeli. A 
gyümölcskertészre és erdészre azért van jelen-
tősége, mert a fák koronájának alsó részei 
körül dolgozó pilléket fogyasztja, ahol a többi 
denevér kevésbé jár, azok a korona felső 
részei körül vadásznak. A kis denevér hatása 
tehát e tekintetben a térbeli munkafelosztás 
alapján válik számbavehetővé. Nem jelentőség-
telen a zsákmánybeli különbség sem, a nagy-
testű denevérek a nagyobb rovarokat fogdossák 
elsősorban, emezek pedig az aprókat. 

4. A nagyfülü denevér (Plecotus auritus) 
(93. ábra) aránytalanul nagy fülkagylóiról már 
repülése közben felismerhető, a melyeket ilyen-
kor hol egyenesen fölfelé irányoz, hol hátra-
konyitja, avagy éppen előre hegyezi. Testnagy-
sága valamivel a középen aluli. Egjike a leg-
gyakoribb fajoknak. 

Április elejétől szeptember végéig estén-
kint s éjjelenkint a városok-, falvak-, majorok-
ban, kertek-, szőlők- s parkokban, fasorok és 
erdőszélek mentén s erdei vágásokban vadász-
gat, leginkább azonban a városok és falvak 
kertjeiben. 

Lassan, de eléggé változatosan csapong, 
a fák és cserjék koronáján a nagyobb virágo-
kat közvetlen közelből kerülgeti, sőt egy-egy 
ponton lebeg is. Igy keresi és zavarja fel az 
ülő rovarokat, főképpen az éjjeli pilléket; le-
begve fogja meg a fonalon lebocsátkozó her-
nyókat, sőt egyes megfigyelők, az ürülékeik 
között talált nagyobb hernyófejekből azt követ-
keztetik, hogy lebegése közben a lombozatról 

a hernyókat is leszedi. Ilyen működésekor nagy 
füleit előre hegyezi s a bokrok és fák között 
nesztelenül, kisértetszerüen, majd itt, majd ott 
tűnik fel. 

Tápláléka nagyobb bogarakból, főképpen 
a különböző cserebogárfajokból, éjjeli pillékből 
s kétséget kizárólag hernyókból áll. 

92. ábra. A kis denevér feje. 

Nappalra faodvakba, épületek párkány-
díszei közé s egyéb zugokba húzódik, mig 
októberben téli szállásra vonul, leginkább 
pinczékbe, ahol csak kevesedmagával található 
és pedig a boltozat mélyedéseibe kapaszkodva. 
Kitelel faodvakban is. Téli alváskor nagy fül-
kagylóit a testére konytja s csak a fülnyilást 
elzáró fülcsap lóg alá. 

93. ábra. A nagyfülü denevér feje. 

Ez a denevér a kertészetre, mondható 
elsősorban hasznosnak ; a gazda és az erdész 
pedig csak az elősorolt vadászó' helyei köze-
lében fekvő területeken veszi közvetett hasznát. 

Figyelemmel már most a czikkem elején 
elmondottakra, hogy t. i. a denevérek külön-
böző fajai, bárha mindannyian hasznos állatok 

94. ábra. A nagyfülü denevér felfüggeszkedése télen. 

is, a mezőgazda szempontjából nem egyenlő 
értékűek, Összehasonlitólag rekapitulálom a 
hazai négy általánosan elterjedt denevérfaj 
mezőgazdasági fontosságát. A Jcóránröpködő, 
mint elsősorban erdölakó, továbbá a nagyfülü, 
mint főképpen fásbokros terül teken vadászó 
fajok közvetett haszontételei a, mezőgazdát 
csak másodsorban érintik; ellenben a deres, 
mint a községek és majorok körüli, továbbá a 
fasorok mentőn fekvő mezők éjjeli rovarvilá-
gának hathatós pusztítója, továbbá a Ms dene-
vér, mint az istállók alkalmatlan rovarvilágának 
tizedelője, a mezőgazdára nézve az előbbieknél 
hasonlithatlanul hasznosabb életműködést fejte-

nek ki és megérdemlik, hogy a gazda azokat 
nemcsak maga kímélje, de megóvja attól a 
kínzástól, amelynek azok a tudatlan és babo-
nás cselédség részéről ki vannak téve. 

Dr. Lovassy Sándor. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Uj permetezó'szer a peronoszpóra 
ellen. 

Nem múlik el év, hogy néhány uj szer 
ne ajánltatnék a szőlő peronoszpóra- és egyéb 
betegsége ellen. Különösen Francziaországban 
egyes gyárosok hoznak mindég uj szereket for-
galomba, dicsérvén azok hatását s várva szerük 
után a nyereséget. A gyárosok eme szerei 
többnyire azt sem érdemlik meg, hogy tudo-
mást vegyünk róluk. 

Most azonban egy szakértő kísérletező, 
Oaston Lavergne, kinek, nevét különösen a 
black-rot tanulmányozása terén kifejtett kísér-
letezés és irodalmi működés tették ismertté, 
egy igen egyszerű és olcsó szer ajánlásával 
lép a nyilvánosság elé, a mely szer ugy a 
black-rot, mint a peronoszpóra ellen hatéko-
nyabb volna a bordói lénél. E szer a szappanos 
rézgáliczoldat, a melyről Lavergne a „Lé'JJrogrés 
Agricole et Vit'icoleu nevű folyóiratban*) egy 
czikkelvt közöl, a melyet mi a következőkben 
ismertetünk. 

Néhány szőlősgazda már régebben aján-
lotta, hogy a bordói (rőzgálicz-mészoldat) va-
lamint a burgundi (rézgálícz-szódaoldat) léhez 
tanácsos bizonyos mennyiségű szappant keverni, 
a mi fokozza az emiitett oldatok tapadását 
másrészt elosztódásuk finomságát; tényleg is-
meretes, hogy olyan szőlőfajták lombozatát, á 
melyek levelei és hajtásai szőrösek, igen nehéz 
az emiitett folyadékokkal bepermetezni. 

Emez ajánlatok folytán Lavergne a mult 
évben kísérleteket tett a szappanos bordói és 
burgundi lével, a nélkül azonban, hogy velők 
a szőlő gombabetegsőgei ellen jobb eredményt 
ért volna el, mint a közönséges bordói vagy 
burgundi lével. 

Az idén aztán Lavergne az egyszerű 
szappanos rézgáliczoldattal tett kísérleteket, a 
melyek meglepően kitűnő eredményt szolgál-
tattak, daczára annak, hogy a kísérletek oly 
területén folytak, a mely ugy a black-rot, mint 
a peronoszpóra, kártételeinek nagyon ki van 
téve ; az oldat a levelekre és a hajtásokra 
igen jól tapad s azokat nagyszerűen megvédte. 

A szappanos rézgáliczoldat a következő 
alkatrészekből áll: 

'ffs kg. . . . rézgálicz, 
1 kg. . . . fekete vagy zöld szappan, 
1 hektoliter viz. 

Készítése akként megy végbe, hogy egy-
részt a rézgáliczot feloldjuk néhány liter víz-
ben, másrészt egy másik edényben langyos 
vizben, apródonkőnt adva be azt, feloldjuk a 
szappant. Ha ez megtörtént a szappanos vizet 
lassanként beöntjük a rézgáliczoldatba, mialatt 
egy kis seprővel folyton keverjük az oldatot. 
Ha az oldat jól felkeveredett, felhígítjuk azt 
1 hektoliterre. 

A szappanos rézgáliczoldatnak kitűnő ha-
tásán kívül nagy előnye, hogy sokkalta olcsóbb, 
mint a bordói vagy burgundi lé, melyek, ha a 
szokott 2 vagy 3%>-os konczentráczióban alkal-
maztatnak, 4-szer, Illetve 6-szor annyi réz-
gáliczot igényelnek, mint a Lavergne által 
ajánlott oldat. 

Lavergne maga is azt mondja, hogy a 
szüret még messze van, s szerének hatása 
Csak akkor lesz a maga teljességében meg-
itélhető." * - • 

*) Lásd az 1897. évi julius 11. számot,. 
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Addig tehát, mig a Lavergne által aján-
lott szer a tüzpróbát ki nem állotta, nem ajánl-
hatjuk, hogy szőlősgazdáink a szappanos réz-
gálicz használatára térjenek át; de viszont kár 
volna, ha gazdáink ez egyszerű szerrel kísér-
letekét nem tennének. M. Gy. 

A szóló' és gyümölcsfák perme-
tezése. 

A. L. a ,Köztelek" olvasója a következő kérdést 
intézte hozzánk : ,Melyik permetező anyag legalkalma-
sabb a szőlő peronoszpórabetegsége ellen, s melyik 
leghatásosabb a gyümölcsfák permetezésére ? Mely idő-
szak a legalkalmasabb a permetezésre ? 

A szőlő peronoszpóra betegsége ellen 
minden eddig ajánlott szer között a legalkal-
masabb és legáltalánosabban használt szer a 
bordói lé, melyet az első permetezéshez közön-
ségesen 1%-os, a többi permetezésekhez 
2°/o-os konczentráczióban (1 hektoliter vízre 1, 
illetve 2 kg. vasgálicz s ugyanilyen sulyu ége-
tett mészből készített mésztej) használnak. 

A mi a szőlő permetezésének időszakát 
illeti, az első permetezést május hóban, mi-
helyt a fagyos szentek elmultak, illetve mihelyt 
a május hóban rendszerint észlelhető a hőmér-
sékleti sülyedést (mi néha már e hó elején 
szokott jelentkezni) melegebb napok váltják 
fel, tanácsos elvégezni. Az első permetezés 
mielőbbi megadása , a védekezés legfontosabb 
mozzanata, ha ezzel elkéstünk, akkor a baj 
kitörését már nem akadályozhatjuk meg s a 
későbbi permetezések csupán a betegség ter-
jedését, pusztítását mérsékelhetik, mivel a réz-
vegyületekkel való védékezés óvó, nem pedig 
gyógyító hatású. A 2-ik permetezést közvetlen 
a virágzás után, a harmadik permetezést pedig 
a 2-ik permetezés után ugy négy hétre szokás 
elvégezni. 

Hogy a gyümölcsfákat mivel permetezzük 
s mikor permetezzünk? az attól függ, hogy 
minő gyümölcsfának minő betegsége vagy ellen-
sége ellen akarunk védekezni. 

A szőlő peronoszpóra betegségének hat-
hatós szere a bordói lé, több a gyümölcs-
fákon élősködő gomba ellen is sikerrel alkal-
maz tátik. Így az alma, továbbá a körte varaso-
dását okozó gombák (a Fusicladium dendriticum 
Fuck. és a Fusicladium pyrinum Fuck.) továbbá a 
körtefa magcsemetéinek levélbarnuldsát okozó 
gomba (a Stigmatea Mespili Sor.) ellen nagyon jó 
sikerrel használtatik a bordói lé, ha azzal a 
lombtesléstől kezdve 2—3 hetenként a fákat 
bepermétezzük; némi hatása észleltetett a 
bordói lének az őszi baraczk fodros betegsége 
ellen is (okozója az Exoascus deformans Fuck. 
nevü gomba), valamint az tapasztaltatott, hogy 
a különféle rovarok sem tesznek akkora kárt 
a bordói lével permetezett gyümölcsfákban, 
mint a bs nem permetezettekben, habár a 
bordói lé a gyümölcsfákon pusztító légtöbb 
rovar ellen megfelelő, védelmet korántsem 
nyújt. 

A gyümölcsfákon élősködő különböző 
rovarok ellen különböző anyagok permetezése 
bizonyult ugyan hatékonynak, de valamint azt 
mondhatjuk, hogy a bordói ló sok gomba ellen 
védi meg a gyümölcsfákat, éppúgy mondhatjuk, 
hogy az arzénvegyületek s ezek között különö-
sen a schweinfurti vagy párisi zöld, a fák rü-
gyeit, virágait és leveleit rágó legtöbb rovar 
pusztításai ellen védelmet nyújtanak. 

A schweinfurti zöldet, mely nagy méreg, 
csak igen kis mennyiségben kell alkalmazni, 
1 hektoliter vizbe közönségesen csak Vio-ed 
vagy V2o-ad kgrnyi port kevernek; a schwein-
furti zöld a vizben nem oldódik, csak finoman 
eloszlik, miért is a permetező anyagot mindig 
jól fel kell keverni. Nagyon tanácsos továbbá 
a schweinfurti zöldet tartalmazó vizhez némi 
mésztejet adni, mert a kereskedésekben árult 
schweinfurti zöld mindig tartalmaz némi vízben 

oldható arzénessavat, mi a növényekre ártal-
mas, de mit a mésztejjel megköthetünk. 

Sokszor, a gombák és a rovarok ellen 
egyaránt hatást érendő el, a schweinfurti zöl-
det az emiitett adagolásban a bordói léhez ke-
verik s igy permeteznek. 

Ha a schweinfurti zölddel főleg a virá-
gokat pusztító rovarok ellen akarunk védekezni, 
ugy először akkor permetezünk, ha a virág-
bimbók megjelentek, másodszor pedig mindjárt 
akkor, ha a fa elvirágzott. Ha már a gyümölcs 
erős növekedésben van, a schweinfurti zölddel 
permetezni nem szabad, mert már akkor nem 
számithatunk arra, hogy az eső a gyümölcs 
éréséig a mérget tökéletesen lemossa. 

Igen sok kárt tesznek a gyümölcsfákban 
a levéltetvek, a melyek, valamint a paizstetvek 
ellen is, leginkább a petróleum emulziót, továbbá 
ujabban az Va—3%-os lysololdatot ajánlják. 

A petróleum igen jó rovarirtó szer, de 
tisztán alkalmazva a növényeknek is megárt, 
miért is fel kell azt hígítani. Mivel azonban 
vizben a petróleum nem oldódik, előbb tejjel 
vagy szappannal emulziót keli belőle készítenünk. 

A tejes emuláió ugy készül, hogy két 
rész petroleumot és egy rész tejet 30° C. hő-
mérsékletnél erősen összezurbolunk, mire a 
két folyadék oly sürüvé válik, mint az aludttej. 

A szappanos emulzió készítésére 4 liter 
vizben 175 gr. közönséges szappant kell fel-
forralni s ha ez megtörtént, 8 liter petroleumot 
hozzáönteni s az egészet összezurbolni. 

Az ekként készült emulziók hideg vizben 
felhigitandók (1 rész emulzióra 12—20 rész 
vizet számítva) s ugy permetezendők ki. 

Az eddig ismertetett gomba- illetve 
rovarirtószerek, mint folyadékok a peronoszpóra-
permetezőkkel fecskendeztetnek ki a megvé-
dendő növényekre. 

Azonban a poralakban használt szerek 
között is vannak olyanok, melyek a gyümölcs-
fák betegségei, illetve ellenségei ellen védelmet 
nyújtanak. Ezek között első helyen a kénport 
kell említenünk, mely ugy a szőlő-, mint a 
gyümölcsfák lisztharmatbetegségei ellen biztos 
védelmet ad. A szőlő lisztharmat betegségét 
az Oidium Tuckeri Lév., más néven Uncinula 
spirális Berk. et Coocke gomba, az almáét a 
Sphaeroiheca Castagnei Lév., a körtéét a Phyl-
lactinia suffulta Saec, a szilváét, cseresznyéét, 
meggyét a Podosphaera tridactyla De By., az 
őszi baraczkét a Sphaerotheca pannosa Lév. 
okozza. 

A kénport a növényekre kézi vagy háton 
hordozható fujtatok segélyével szokták rá 
hinteni. # 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
326. sz. kérdés. Gazdaságom konveneziós 

orvosa az alig 3'kilométernyi M. községben 
lakik. Ha halálozás fordul elő, miután közigaz-
gatásilag a háromszor oly távol fekvő T. köz-
séghez tartozom, eltemetési engedélyt csak 
ugy kapom meg, ha T. községnek orvosát, ki 
egyszersmind a halottkémi funkcziókat teljesiti, 
kihozatom. Ezen orvos azonban rendszeresen 
helyettesét — a borbélyt küldi, ki a halott-
kémlésre. 

Miképpen segíthetnék azon visszás állapo-
ton, hogy a borbély állapítja meg a halálokot, 
igy felülvizsgálván orvosom működését? és 
nem egyeztethető-e össze a törvénynyel, hogy 
orvosom Írásbeli bizonyítványa alapján a hiva-
talos halottkém köteles legyen a temetést meg-
engedni. 

Bánhegyes. H. A. 

327. sz. kérdés. Vezetésem alatt levő 
gazdaságban mintegy 80 hold rét keskeny és 
hosszan húzódik a patak mindkét oldalán, egy 
ivsze, s pedig az alsó ; féloldalon a más, 

fele pedig több birtokosé, nevezett birtokosok 
e tavaszszal összegyűltek a község házánál 
s határozatilag kimondották, hogy ezen pata-
kot ki kell tisztítani s ébbeíi kötelezettségnek 
egy kivételével mind eleget is tett, s nevezett 
birtokos a közgyűlésen nem volt jelen, de az 
elöljáróság által értesítve lett, megjegyzem, 
hogy nevezettnek kétbirtoka mintegy 20 kilo-
meter hosszú völgynek az alsó részén terül el, 
s itten a viz több helyről összejön, s ottan, 
hol az övé kezdődik, a viz a patak árkot a mi 
oldalunkon kiszakította, s mintegy 20 holdat 
elöntött a viz annyira, hogy még ma sem le-
het kaszálni a viztől, s pedig csak az illető 
hanyagsága miatt történt, mert a viz megszo-
rult a mederben és bátran ló nem folyhatott, 
most arra nézve kérek szives fölvilágosítást 
vájjon van-e jogom az illetővel szemben kár-
pótlást követelni, s ha igen, mi után. 

Lapujtő. D. J. 

328. kérdés. F. é. február havában 
mustra szerint eladott, egészséges száraz búzát 
a kereskedőtől megérkezett zsákokba rakattam 
be, de mivel az utuk járhatlansága' miatt a 
búzát elszállítani nem lehetett, a buza zsákok-
ban maradt május végéig. 

A kereskedő az elszállított buZárólffazt 
irta, hogy az jelentékenyen sárgább s egészen 
más minőségű, mint a mustra volt. 

Kérdem t. gázdatársaimat: Lehetséges-e 
az, hogy a buza színét bezsákolva elveszítse? 
Lehetséges-e, hogy a buza bezsákolás által 
minőségében veszítsen ?• B. N. 

329. sz. kérdés. Egyes szőlőtőkéimen a 
levélzet felülről lefelé sárgulni kezd s azután 
a tőke kivész. A baj már régebben keletkezett, 
most már szőlőmben egész sárga foltok látha-
tók még pedig üde, zöld tőkék között. Mellé-
kelve küldők a beteg tőkékről szedett leveleket, 
egy hajtást és fürtöt. Mi lehet a baj oka s 
mi annak orvossága. 

Pázmánd. Ny. F. 

330. sz. kérdés. Mult évi bárányaim, 
melyek himlő ellen be voltak ojtva tavaly, ez 
idén a betegséget megkapva, igen nagy szám-
ban pusztultak el. A tavalyi ojtás meglehetős 
jól fogamzott. Mi oka e nagy elhullásnak. Elő-
fordulhat-e azon körülmény, hogy vehemensebb 
járvány idején a beojtott állatok is elhullanak ? 
Avagy biztos védekezést nyújt az ojtás egyszer 
s vájjon nem-e kell azt ismételni oly vidéken, 
hol a járvány gyakrabban szokott fellépni? De 

•nem-e lehet a nagymérvű elhullásnak okozója 
a rossz gondviselés ? Hideg eső, hűs reggelen 
kihajtva, a beteg állatnak nem válhat hasz-
nára. Tájékozásul megjegyzem, hogy az első 
ojtás sikertelen lévén, tavaly másodszor is be-
ojtattam s az meg is fogamzott. P. M. 

331. sz. kérdés. Szeszgyári moslék meg-
határozása iránt kérném a tisztelt tagtárs, 
urakat szives segédkezésre. Évente felhaszná-
lunk 65% szemes gabonát és tengerit, 30% 
jó minőségű burgonyát. 14% czukorfokkal 
dolgozunk s igy naponta körülbelül 130—140 
hl. moslék termeltetik. Pozitive szeretnők tudni, 
mit őr meg a gyakorlatban 100 hl. % abszolút 
szesz után a moslőknyeremény, ugy, hogy 
mindkét rész gazdasági szeszgyár méltányos 
számadását megtalálhassa. 

Martonvásár. D. ..y. 

332. sz. kérdés. A „Köztelek" folyó évi 
33. (569) számában megjelent a sertésvész 
betegségnek vérsavóval történő védojtása. Ezt 
én használatba vettem, de ott azon falkában 
a hol a sertésvész már kitört; igy ennélfogva 
alig tapasztaltam hasznát. Akarnám 3000 drb 
még mindig vészmentes malaczoknál alkalmazni; 
de a tulajdonos igen helyesen azt akarja tudni, 
hogy ezen eljárást alkalmazták-e már valahol 
gazdaságban és hogy kinél és mily, sikerrel. 
Igen kérem ezen kérdésemre pár sorban a 
választ. 

T.-Polgáron. D. M. 
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333. sz. kérdés. A „Kvizda"-féle tápport 
miképp kell a fejős teheneknél alkalmazni, ha 
ezzel a fejős tehenek tejelőképességét akarjuk 
gyarapítani.? 

Elégséges-e, ha egy 15 markos jukker ló 
egy napra 6 kg. jó minőségű szénát és 9 liter 
zabot kap háromszori etetésre elosztva ? 

Az egyik igás lovam hátsó lábai felhó-
lyagzottak és ha több ideig áll az istállóban, 
a láb felpuffad. Mivel lehet a puffadást elosz-
latni ? 

P.-Vért. K. J. 

Feleletek. 
Orvos és halottkém. (Felelet a 326. sz. 

Jcérdésre.). Azon a mizérián, hogy halálesetek 
alkalmával a távolabb fekvő T. községbe kéli 
küldeni, csak a pusztának kikebelezésével és 
M. községhtez csatolásával lehetne segiteni. 
Addig a halottkémlés teljesítésére mindig a T. 
községi halottkém, vagy helyettese lesz illeté-
kes és csak az határozhatja meg a temetési 
időt is. • 

A helyettesül kirendelt borbély — ha 
ugyan van neki megfelelő képesítése — az or-
vos működését sehogy sem vizsgálhatja fölül, 
mert a halálokot nem ő állapítja .meg. A 
31,025/1876. sz. belügymin. rendelethez csa-
tolt utasítás 4. §-a értelmében az ilyen képe-
sített halottkém oly esetekben, midőn a halott 
orvosi kezelés alatt állott, köteles azt a halál-
okot bevezetni, amelyet a kezelőorvos meg-
jelölt, ha pedig a halott orvosi kezelés nélkül 
mult ki, csak annyit vezethet be, hogy az illető 
természetes, avagy erőszakos halállal mult ki. 
Ha a halottkém ettől eltér, fegyelmi eljárás 
alá vonható. 

A temetés idejét a képesített tehát 
,nem orvos — halottkém is önállóan állapítja 
meg a fenti rendelet 3. §-a értelmében. E te-
kintetben tehát utasítást elfogadni nem köteles. 

Kárpótlás vizáradás okozása fejében. 
(Felelet a 327. sz. kérdésre). A birtokosok köz-
gyűlése vízügyekben nem intézkedhetik és ha-
tározata senkire se kötelező, mert a vízügyek-
ben való intézkedést a törvény a vízügyi ható-
ságoknak tartotta fenn. Ezek megyékben a fő-
szolgabíró, az alispán, némely ügyekben a 
közigazgatási bizottság s végül a földmivelési 
miniszter. A kérdésben felhozott vizi munkát 
nem hatóság rendelte el s igy az illető birto-
kos azt nem volt köteles teljesíteni. Ebből vi-
szont az következik, hogy ha a vizárok rész-
leges kikotrásából kár származott is, azért az 
illető birtokost felelősségre vonni nem lehet. 

Sz. F. 

A bezsákolt buza veszit-e minőségéből ? 
(Félelet a 328. sz. kérttesré). Az, hogy a buza 
megsárgul, könnyen megtörténhetik akkor, ha 
a búzát hosszabb ideig a nap fénye éri, de 
éppen a bezsákolt búzával, mely ezáltal védve 
van a nap fénye ellen, nem történik meg; s 
ha a buza egészséges és tökéletesen száraz 
volt, egyáltalában semmi színváltozáson nem 
mehetett át ily rövid idő alatt, száraz, szellős 
helyiségben. 

Ugyancsak ha a buza száraz volt és szá-
raz helyiségben raktároztatott, minőségesem 
szenvedhetett, mert ez csak .a nedvesen be-
zsákolt vagy nedves helyiségben elhelyezett 
maggal történt vona meg. Ez utóbbi esetekben 
a változás abban állott volna, hogy a zsákok-
ban megrekedt nedves levegőben különféle 
penészgombák huja fejlődésnek indulva ellepik 
a búzát, a mi egyszersmind elveszi a buza 
fényét s szinét megváltoztatja (megfakitja, 
megbarnítja). De ha ez az eset következett 
volna be, a kereskedő valószínűleg nem azt 
irta volna, hogy a buza sárgább és rosszabb 
minőségű, mint a mustra volt, hanem azt irta 
volna, hogy a buza dohos vagy penészes. 

Ezek szerint a kifogások vagy egyszc 
a kereskedő akadékoskodásának tekintendők (a 
mi nem valami nagy ritkaság), a ki ezúton 
talán árleengedést remélt elérni, vagy pedig a 
kereskedőnek bemutatott mustra nem vétetett 
helyesen, nem tüntette fel, a készlet átlágát. 

# 
Beteg szőlőtőkék. . (Felelet a 329., sz. 

kérdésre.) A beküldött leveleken a sápadtkór-
ság (klorózis) tünetei élesen láthatók; a hajtás 
nyomorult s feltűnő rajta a nagymérvű rövid 
izültség (egymás mellett sok apró levél). Sem 
a leveleken, sem a hajtáson s a kis fürtön 
gomba nem' észlelhető. Hogy mi lehet a baj 
oka? azt csak helyszíni vizsgálattal lehetne 
megállapítani. Ilyenféle tüneteket mutathat a 
töke, ha gyökórzetét, a filloxera pusztítja, ilyet 
ha a talajvíz a gyökerekhez fért, ilyet ha a 
szőlő nagyon kemény agyagtalajban van, mely 
nem szellőztetett kellően, ilyet ha a gyökérze-
tet a gyökérpenészek, különösen a Dematophora 
necatrix Hart. pusztítja s végre ilyet, ha az 
ojtványszőlő oly alanyra készült, mely a me-
szet nem türi, akkor, ha a talaj egyes foltokon 
meszesebb mint egyebütt. Különben a gyökér-
zetnék nagyobbmérvü megsérülése, j bármi ok-
ból állott az elő, a'tőkén hasonló tünetekkel 
jár és sokszor megesik, bogy nem éppen a 
filloxera, hanem egyéb a gyökérzétet károsító 
rovarok vegyes foltokon jelentkeznek s igy 
pusztításaik foltokban,tűnnek feL 

Tessék a gyökérzetet alaposan megvizs-
gálni, illetve a fentebb említett okokat figye-
lembe venni s ezek alapján talán megállapít-
hatja, hogy mi okozza a bajt. Ha nem, az 
esetben, ha a betegség veszélyes mérveket 
ölt, tessék a földmivelési minisztériumtól 
szakértő kiküldetését kérelmezni. # 

Juliok Mmlőojtása. (Félelet a 330. számú 
kérdésre) Minden védőojtás, föltéve hogy egy-
általában hatásos,, csak relatív és nem absolu-. 
tiv immunitást kölcsönöz a .beojtott emberek-
nek vagy állatoknak. Az ojtás áltál előidézett 
múlékony megbetegedés folyamán bizonyos 
mennyiségű immunizáló anyag képződik a 
szervezetben és ezen anyagok- menyiségétől, s 
talán erősségétől is függ a létesített immunitás 
fokai 

Minél súlyosabb volt az ojtás okozta 
múlékony megbetegedés, annál nagyobb az 
ennek, folytán előállott immunitás s viszont. A 
múlékony, megbetegedés súlyossága ismét függ 
az' ojtáshoz használt anyag erősségétől és vi-
rulencziájától, ez pedig természetes viszonyok 
között igen változó. Laboratoriumokban készülő, 
mesterséges ojtóanyagoknál a virulencziát pon-
tosan meg lehet állapítani, de itt is utólag, az 
elkészítés, illetőleg, kipróbálás és az ojtás között 
lefolyó idő alatt még módosulhat, a himlőoj-
táshoz használt ojtónyirok erőssége azonban 
előre szabatosabban meg nem ítélhető. Az a 
tény, hogy az ojtas int fogai i < tt, csak álta-
lában a nyirok hatásosságát bizonyítja, de nem 
egyúttal annak kielégítő erősségét. Lehetséges 
tehát, hogy a helyesen végzett és meg is fo-
gamzott ojtás daczára a létesült immunitás 
csak csekélyfoku és nem elég hatékony arra, 
hogy az állatokat a természetes fertőzés elle-
nében megvédje. 

Másfelől azonban a természetes fertőzés 
intenzitása sem mindig egyforma. Épen a him-
lőjárványok megfigyelése alapján bőven nyílik 
alkalom erről meggyőződni. Némely járvány 
alig okoz veszteséget, míg máskor az mint fe-
kete himlő lép fel, és a veszteség a 100%-ot 
megközelíti. A fekete himlő lényegileg ugyanaz 
a betegség, mint a jóindulata himlő, csakhogy 
a fertőzést amott sokkal erősebb, virulensebb 
ragály okozza. Önként érthető, hogy az oj.tás-
sal létesített bizonyos, immunitás csak bizonyos 
erősségű természettes fertőzés ellenében nyújt 
hátásos védelmet, míg ha a fertőzés a szokott-
nál erősebb, akkor a beojtott állatok egy ré-
sze, daczára relatív immunitásuknak, megbe-
tegszik és el is hull. 

Végül az ojtással létesített mesterséges 
immunitás csak bizonyos ideig tart és fokoza-
tosan csökkenve, végül egészen elmúlik. Az 
immunitásnak tartamát ismét nem lehet előre 
megszabni, mert ez függ az ojtóannyag erős-
ségétől — minél erősebb, annál hosszabb ideig 
érvényesül a hatása, — de meg az egyes ál-
latok individualitásától is. 

A mondottakból kitetszik, hogy többféle 
oka lehet annak, hogy a himlő ellen beojtott 
bárányok később mégis megbetegedtek himlő-
ben, a kérdésben emiitett egyéb körülmények 
legfeljebb a már fellépett betegség lefolyására 
lehettek kedvezőtlen hatással. Nagy általános-
ságban az ojtás hatása egy évnél hosszabb 
ideig tart és ismétlése annál kevésbbé szüksé-
ges, mert az idősebb sorban az állatok már 
amúgy is kevésbbé fogékonyak a betegség iránt. 
De nem szükséges azért sem, mert ha a be-
tegség később az ojtott állományban — kivéte-
telesen •— még is fellép, a másodszori ojtást 
ekkor lehet megejteni. 

A védőojtás ̂ egyébiránt miután itt sokféle 
körülmények behatása alatt módosulható ragály-
anyagokról van szó, sohasem feltétlenül biztos 
praeservativum valamely fertőző betegség ellen. 
Bármennyire hatásos legyen is valamely eljárás 
nagy általánosságban, mindig fordulhatnak elő 
kivételes kedvezőtlen eredmények, melyek azon-
ban magokban véve nem czáfolják meg az 
eljárásnak az esetek nagy többségére nézve 
beigazolt értékét. 

A bárányok himlőojtását egyébiránt ha 
talán igénybevételét a mi viszonyaink ma még 
indokolják ás, nem tartjuk hasznosnak és a 
himlőjárványok teljes megszűntét csak ezen 
ojtás teljes betiltásától reméljük. Ezt a véle-
ményünket e lapok hasábjain egy korábbi al-
kalommal részletesen indokoltuk. —y.— 

Védőojtás a sertésvész ellen. (Felelet a 
332. sz. kérdésre.) Miként lapunkbán már több 
izben említettük, a sertésvész elleni védőojtási 
kísérletek közül eddig legtöbb eredményre azok 
vezettek, melyeket a betegségen átesett sértések 
vérsavójával végeztek. A megbetegedéseket és 
elhullásokat ez az eljárás nem szünteti meg 
ugyan teljesen, de a veszteségek az ojtott 
sertések között jóval kisebbek, mint a be nem 
ojtottak között. Az idevonatkozólag legtanul-
ságosabb kísérletet, mely Mezőhegyesen történt, 
lapunk 1896. ^ évi 59-dik száma ismertette 
részletesen. Éppen ezen kísérlet határozott 
eredménye folytán az eljárás, melyet lapunk 
f. é. 57. számában behatóan ismertettünk, bát-
ran végezhető ott, hol az állatok befertőzésé-
től tartani kell és igénybe vehető az annál 
inkább, mert a beojtott, állatok életét semmi-
képpen sem veszélyezteti. —y.— 

Lovak kezelése. (Felelet a 333. sz. kér-
désre.) A Kvizda-féle „táppor" alkalmazása 
módját nem ismerjük, de használatát nem is 
ajánljuk, mert a legcsekélyebb adatot sem is-
merjük, mely igazolná, hogy a „táppor" az 
állatok táplálkozására, illetőleg a tehenek 
tejelőképességére bárminő tekintetben jótékony 
befolyást gyakorolna. 

A közölt takarmányadag kisebb jukker-
lónafc, rendes használat mellett, teljesen ele-
gendő; igen forszírozott munka esetén termé-
szetesen emelni kellene a zab adagját. 

A lovak hátulsó lábainak megdagadása 
állása közben rendszerint valamely belső baj-
nak és az ez által megzavart vérkeringésnek, 
illetve táplálkozásnak jele. Az, ok természetesen 
csak pontos szakszerű vizsgálat utján állapit-
ható meg közelebbről, az állatorvosi vizsgálat 
megejtését pedig annál inkább ajánljuk, mert 
a lábak ilyen módon belső takonykór miatt 
is megduzzadhatnak. —y — 
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Adományozás. Ő felsége, Liebner József föld-
birtokos és törvényes utódainak magyar nemességük-
höz a „kakucsi" előnevet díjmentesen adományozta. 

Megbízatások. A földmivelésügyi m. kir. minisz-
ter, Iiakas Lajos karikai lakost, Szilágy vármegye 
zsibói járására nézve, Kokas József kis-jenöi lakost, 
Arad vármegye kis-jenői járására nézve, Porutz Gyula 
topánfalvai lakost. Torda-Aranyos vármegye topánfalvi 
járására nézve, Vucsák Sándor urdombi lakost. Vas 
vármegye muraszombati járására nézve, állandó gazda-
sági tudósítói tiszttel bizta meg. 

Franczia törvényhozás a mezőgazda-
ságért. A napokban tárgyalta le a franczia 
képviselőház a nemzeti bank szabadalmának 
meghosszabitásáról szóló törvényjavaslatot. Ezen 
tárgyalás legérdekesebb momentumát képezte 
M. Metine miniszterelnöknek jqnius hó 27-én 
tartott nagy beszéde, a melyben részletesen 
kifejtette a mezőgazdaság válságát és az eny-
hítésére szolgáló legfőbb eszköznek: a mező-
gazdasági hitelnek jelentőségét. Meline a mező-
gazdasági hitel (credit agrieola) elnevezésnél 
teljesen eltekint a jelzáloghiteltől, hanem csak 
a személyi hitelt érti, azt a hitelt, amely az 
egyén értékében, a foglalkozás tehetőségében, 
a rend és takarékosság szeretetében, az igénybe 
vevő jellemében birja biztositékát. Kifejti a 
miniszterelnök nézetét ezen hitel szervezésére 
nézve, amely szerint egy központi mezőgazda-
sági bank felállításával és , megfelelő vi'déki 
fiókok szervezésével kell az olcsó hitelt a 
mezőgazdaság részére hozzáférhetővé tenni. A 

. képviselőház el is fogadta a kormány azon 
indítványát, hogy a nemzeti bank 40 millió 
frank alaptőkével a kormány ingerencziája 
mellett egy központi mezőgazdasági bank fel-
állítására köteleztessék, mely a szövetkezetek 
utján szerezze meg az összes birtokosokkal az 
összeköttetést. • Ezenkívül a miniszterelnök 
bejelentette, hogy a jövő ülésszak folyamán 
egy gazdasági agrárprogrammot fog benyúj-
tani a mezőgazdasági érdekek megvédelmezé-
sére. Ennek a programmnak az előjátéka 
azonban már megtörtént' a kamarának julius 
hó 16-án tartott ülésében, a midőn a kamara 
az egyenes adókról szóló törvényjavaslat tár-
gyalása alkalmával a kormánynak azon javas-
latát is megszavazta, hogy a kisbirtokosok adója 
25 millió frankkal leszúllittassék. A franczia 
kormány ezen javaslatának elfogadásából bi-

zalmi kérdést is csinált. íme, a külföldön egy- ' 
másután szállítják le a föld adóját, nálunk 
pedig ezt utópikus álomnak deklarálják, pedig 
el kell következnie ennek nálunk is, ha a 
mezőgazdák rohamos pusztulása elé valami 
csekély gátat emelni akarunk. 

Égy kis helyreigazítás az élelmiszer 
kivitelének kedvezményezésénél. Több napi-
lap hírt adott arról, hogy a m. kir. államvasutak 
igazgatósága a Magyar Gazdák Vásárcsarnok 
Ellátók Szövetkezete utján értékesítendő gyü-

. mölcskivitelünket támogatásába vette azáltal, 
hogy az Ausztriába küldendő élelmiszerek 
után 15, a távolabbi külföldre menő ily külde-
mények után 20—25°/o mérséklést engedélye-
zett. Az igazságnak tartozunk azzal, hogy ki-
jelentjük, hogy ezen kedvezmény a vásárcsar-
nok ellátó gazdák szövetkezetét nem érinti, a 
mennyiben ez kedvezményes dijleszállitás iránt 
illetékes helyen csak most óhajtja megtenni a 
szükséges lépéseket. A szóban levő kedvezmény 
habár nincs kimondva, de sejtjük, hogy a 
magyar .kivitéli és csomagszállitási részvény-
társaságnak lett engedélyezve élő és leölt ba-
romfi, friss főzelék, gyümölcs, leölt vad, vaj, 
íriss hus, tojás, turó, méz és dinnyeküldemé-
nyek gyors vagy teheráruként való szállítására. 
Igénybevehető az esetben, ha legalább is 
1900 kocsirakomány lesz elszállítva. A gyü-
mölcsértékesitési szövetkezet, mely különösen 
Oroszországban akar biztos piaczot magának 
teremti és amely szövetkezet nem az üzleti 
czél, hanem terményeink jobb értékesítését 
tűzi ki czélul, ily kedvezménynyel meg nem 
elégedhetik, hanem szükséges, hogy az nagyobb 
kedvezményben részesittessék részint a szállí-
tás gyorsasága, (esetleg direkt csatlakozó vo-
natok létesítése) részint pedig1 vagyöbb kedvez-
ményes díjtételek létesítése által. 

Adóelengedés belvízkárok miatt. Békés-
megye közigazgatási, bizottságának legutóbb 
tartott ülésén Keller Imre biz. tag indítványt 
tett, hogy intézzen a bizottság sürgős feliratot 
a pénzügyminiszterhez, hogy az adófizetést és 
különösen a végrehajtást függeszsze föl a 
megye azon . vidékein, a hol a belvizek tel-
jesen terméketlenséget idéztek elő. Hogy az 
indítványt megteszi, oka az, mert az 1884. 
adótörvény kritériuma szerint csak „elemi kár" 
esetén, állapittatik meg az adóleengedés s azt 
kell tapasztalnia, hogy az eljáró tisztviselők 
a belvizek okozta borzalmas kárt ilyen elemi 
csapásnak nem hajlandók elfogadni, mert csak 
a rovar- és rozsdakárokat veszik annak, ha 
egész határokat tesznek tönkre. Addig is, mig 
közigazgatási uton megállapittatnék a köz-
gazdasági csapás jellege, kérnie kell, hogy 
legalább végrehajtásokat ne foganatosítsanak. 
A bizottság teljes mértékben hozzájárult az 
indítványhoz és az adófizetések felfüggesztését 
sürgősen kéri. Kíváncsian várjuk a pénzügy-
miniszter határozatát ebben az ügyben, vájjon 
hajlandó-e már véget vetni a pénzügyi közegek 
önkéntesés igazságtalan törvénymagyarázatának. 

Európai konferenczia az amerikai vá-
mok ellen. Az Egyesült Államok vámtarifa-
javaslata az eruópai kiviteli országokra súlyos 
terheket szándékozik róni. Különösen a czukor-
kiviteli államok nevezetesen Németország és 
Ausztrta félnek az amerikai vámtarifától. Az 
amerikai vámok ellen valódi védekezésnél 
tehát nemzetközi eljárást szeretnének megálla-
pítani s ezért, mint Berlinből értesítenek a 
német kormány európai konferencziát szándé-
kozik egybehívni, hogy az érdekelt államok 
közösen állapítsák meg azokat a megtorló 
rendszabályokat, a melyek az Egyesült Államok 
ellen életbelépteetndők volnának. Bár első sor-
ban a czukoripar érdekei forognak szóban, 
mégis kívánatos volna, egy ilyen nemzetközi 
európai egyezmény, mert ezzel legalább az a 
kérdés kerülhetne megoldásra, hogy az amerikai 
mezőgazdasági termények beözönlése és ezzel 
versenye akasztatnék meg közösen s igy a 
mit a mezőgazdaság husz évi válsága kívánni 
nem tudott a czukoripar érdekei egy csapásra 

létrehozhatnák: az amerikai verseny ellen való 
védekezést a védővámokkal. 

Áratógépverseny Temesmegyében. A 
temesmegyei gazdasági egyesület által Temes-
Remetére folyó hó lO.és 11-ik napjaira kitűzött 
arató- és kaszáló-gépverseny 10-én megtarta-
tott ős be is fejeztetett, mivel a gyárosok egy-
rősze időközben visszalépett, s igy kevesebb 
gép vett részt, mint bejelentve volt. Az arató-
gépverseny az esőzések folytán meglehetősen 
fölgazosodott, részben dűlt búzatáblán kezde-
tett meg. Itt a marokrakó aratógépek mond-
hatni jó és szép munkát végeztek, a kévekötő-
gépek azonban itt kevésbé voltak használha-
tók, hanem egy lóherével bevetett búzatáblá-
ban munkájok teljesen bevált. A bírálóbizottság 
Nagy György elnöklete alatt, br.. Ambrózy 
Gyula, Deutseh Andor, Franki Miksa, Knelly 
Lajos, Manasszy György, Nagy Lajos, Ottlik 
Péter, Pucher Jenő, Somló Jakab, Türk Arthur 
és ifjú Vargits Imre urakból állott. A versenyző 
gépek a következő kitüntetésekben részesültek, 
1. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete által 
bemutatott „Adriance"-féle kévekötő aratógép 
aranyéremmel. 2. Greapel Hugó által bemuta-
tott „Harrison"-féle marokrakó aratógép arany-
éremmel. 3. 'A Magy. Mezőgazdák Szövetkezete 
által bemutatott „Adriance"-féle m^rokrakó 
aratógép ezüstéremmel. 4. A- Magy. Mező-
gazdák Szövetkezete által bemutatott „Adriance"-
féle fükaszálógép aranyéremmel és díszokle-
véllel dijaztattak. A kévekötő aratógópet és a 
fükaszálógőpet br. Ambrózy Gyula, a két 
marokrakó aratógépet pedig Ottlik Péter azon-
nal meg is vették, miáltal a gépek használ-
hatóságáról eléggé nyomatékos bizonyítványt 
állítottak ki. Nagy György elnök a bírálóbizott-
ság ítéletének kihirdetése alkalmával melegen 
hangsúlyozta a gyárosok készséges részvételét 
és kiemelte, hogy a bemutatott gépek használ-
hatósága mellett az azokat megvásárolt gazda-
társ urak szép elismerő bizonyítványt szolgál-
tattak ugyan, mindamellett mégis buzdította a 
gyárosokat, mikép gépeiket törekedjenek még 
nagyobb tökélyre emelni; különösen az egy-
szerűsítés és kezelhetőség könnyebbé tétele 
által. 

Öszi luxus lóvásár. A lótenyésztés eme-
lésére alakult részvénytársaság f. év őszén, 
valószínűleg szeptember hó végén vagy október 
hó első felében, a szokásos őszi luxuslóvásár-
ját a Tatersall helyiségében fogja megtartani1, 
melyre a lótenyésztő közönség és az érdeklődő 
körök figyelmét ezennel felhívjuk. 

A filloxera kiirtása acetylengázzal. Az 
acetylengáz előállításához kalciumkarbid szük-
ségeltetik. A kalciumkarbid előállítása ugy tör-
ténik, hogy szenet (rendesen kokszot) és me-
szet bizonyos arányban vegyítve, óriási hőfok 
mellett (3000") villamos kályhákban vegyitik. 
Ha az ekképpen nyert kalQÍumkarbidra vizet 
öntünk, acetylengáz fejlődik, mely meggyújtva 
gyönyörű szép tiszta, fehér, nyugodt fényt ad. 
A karbid tehát főleg világítási czélokra hasz-
náltatik. De a kalciumkarbid sok más czélra 
is használható, különösen érdekesek az ezen 
anyaggal legújabban a filloxera kiirtására tett 
kísérletek. Egy franczia szaklapban a „Reveu 
Technique et Industrielle"-ben ezen érdekes 
kísérletekről a következőket olvassuk: M. Ghuard, 
ki a kalciumkarbidnak a filloxera ellen való 
alkalmazásával már régen foglalkozik, Veyrier-
bőn (Haute-Savoie) Lausanne bortermelő város 
egy kísérleti, czélokra szánt szőlőjében, igen 
érdekes és biztató kísérleteket tett a szőlőtőke 
kezelésének eme módjával: 102 ily módon 
kezelt szőlőtőke között, 34 teljesen megszaba-
dult a filloxerától. A kísérlet ezen eredménye 
Chuardnak azon nézetét erősítették'meg, hogy 
leginkább ártalmára vannak a filloxerának azon 
tisztátlanságok, melyeket a kalcjumkarbidnak a 
víz által okozott felbombása hoz létre. A nyers 
acetylenben a kén- és foszfortartalmu hydro-
génnek ai jelenlétét figyelte meg, ami az am-
móniákkal egyesülve, ezen tisztátlanságókat 
létre hozta. A foszfortartalmu hydrogéngáz 
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erős rovarölőszer. A lausanne-i mezőgazdasági 
intézet vegyésze azon következtetésre jutott, 
hogy a kalciumkarbid rovarölő tulajdonságát 
főleg ezen gáznak kell tulajdonítani, ami arra 
inditotta őt, hogy a vernayazi gyárban, Valais 
département-ban, a kalciumkarbidnak foszfor-
tartalmú mész hozzávegyitésévél egy specziális 
nemét állíttassa elő villanyos kályhákban, 
miáltal egy foszfortartalmu kalciumkarbidot 
nyert, amelynek rovarölő tulajdonságai a kö-
zönséges kalciumkarbidét jóval felülmúlják. 
Jelenleg az uj anyag kipróbálásával kísérletek 
tétetnek és a kalciumkarbid után eddig nyert 
eredmény után ítélve, alapos remény van rá, 
hogy a további kísérletek még több sikerrel 
fognak járni. 

Budapesti őszi>gyapjuárverések. Az állami 
felügyelet alatt végbemenő budapesti gyapjuár-
verések ez idei második sorozata szeptember 
1. és 2. napjára tüzetett ki. Ezen , aukcziókra, 
mint értesülünk, már tetemes gyapjumennvisé-
geket jelentetetek be újra. A junius havi ked-
vezőtlen időjárás következtében sokan elkéstek 
a nyírással, s így nagyobb készletek maradtak 
eladatatlanul a vidéken. Bejelentések a szeptem-
ber havi aukczióra augusztus hó 15-éig fogad-
tatnak el 

Bolgár gazdák Magyarországon. A bolgár 
kormány magyarországi mintagazdaságok tanul-
mányozására néhány kiváló fiatal gazdát küld 
ki. A földmivelésügyi miniszter készséggel adott 
engedélyt arra, a bolgár kormány által kikül-
dendő gazdák a magyar királyi állami ménes-
intézeteket beható tanulmány tárgyává tehessék 
és e végből felváltva az egyes ménesbirtokon 
hosszabb ideig tartózkodhassanak. Nagyon szép-
nek tartjuk ez előzékenységet és vendégszere-
tetet, de hogy egyik gabonatermelő verseny-
társunk miképpen fogja ezt meg hálálni, arra 
már kíváncsiak vagyunk. Reméljük, hogy a 
kiváló bolgár gazdák tapasztalaikat nem elle-
nünk- fogják értékesíteni. 

Érdiószegi vinczellériskola igazgatósága 
értesítése szerint az érdiószegi magyar kir. 
vinczellériskolában a folyó évi aug. hó közepén 
tartandó vizsgával, 14 tanuló végzi a tanfolya-
mot, kik méltányos díjazásért gyümölcsészeti, 
szőlőszeti és. pinczekezelői állást készek elfo-
gadni. Ezen iránybani kérdésekre bővebb fel-
világosítást ad az intézet igazgatósága. Ugyan-
csak a fent nevezett iskolában az 1897. évi 
október hó 15-én kezdődő tanfolyamra 8 egész 
és 4 fél állami költséges tanuló felvételére pá-
lyázat nyittatik. Felvételi feltételek: 1. A 16 
évet betöltött életkort igazoló keresztlevél. 2. 
Egészséges és erős testalkatot és védhimlőveli 
beoltást igazoló orvosi bizonyítvány. 3. Elemi 
iskolának jó sikerreli végzését igazoló iskolai 
bizonyítvány. 4. Községtől kiállított jó erkölcsi 
bizonyítvány. 5. Szüleinek vagy gyámjának 
írásbeli nyilatkozata az iránt, hogy az illető 
tanuló az iskolát a tanfolyam bevégeztéig el 
nem hagyja. 6. A pályázatban előny adatik a 
nagyobb előképzettségüeknek, különösen a had-
kötelezettségüknek eleget tett altiszteknek, 
mesteremberek, különösen kádároknak. A meg-
felelő bizonyítványokkal felszerelt kérvények a 
nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. minisz-
tériumhoz czimezve, folyó évi szeptember hó 
l-ig az iskola igazgatóságához küldendők be. 
Az egész és fél államköltséges helyek betölté-
sén felül, saját költséges tanulók is vétetnek 
fel, kik teljes ellátásért, havonkint 14 (tizen-
négy) forintot tartoznak előre befizetni. A fel-
vett tanuló fehér és egyéb ruházatról, a saját 
költségesek még' ágyneműről is, valamint iró-
és rajzeszközökkel is tartoznak magukat kel-
lően ellátni s folyó évi október hó 15 én az 
iskolában pontosan megjelenni. Ér-Diószegen 
(Biharmegye), 1897. julius hó 13-án. A m. kir. 
vinczellériskola igazgatósága. 

(Jöz-cséplögép-kezelői tanfolyam. A föld-
mivelésügyi m. kir. minisztérium a keszthelyi 
m. kir. gazd. tanintézeten lokomobil- (mozdony) 
és gőz-cséplőgép-kezelők számára tanfolyamot 
rendez., Czéíja ennek, hogy a tanintézet hall-

gatóinak, gyakorló gazdáknak és iparosoknak 
alkalmat nyújtson azon ismeretek elsajátítására, 
melyek egyrészt lokomobil és az általa hajtott gőz-
cséplőgép szakszerű kezeléséhez pedig a lokomo-
bil és gőz-cséplőgép-kezelők számára rendszere-
sített vizsga letehetéséhez szükségesek. Ezen 
tanfofolyam résztvevői annak sikeres bevégzése 
után a lokomobil és gőz-cséplőgép kezelhetésére 
képesítő vizsgát ugyancsak a tanintézetnél 
tehetik le. Felvételi feltétetek: a tanfolyamban 
részt vehet a tanintézet II. és III-ad éves min-
den hallgatója : továbbá olyan gazda és iparos 
ki a gymnázium, reál-,.-kereskedelmi és polgári 
iskola négy osztályát sikerrel elvégezte, legalább 
18 éves és ép egészséges testalkattal bír. 
Beiratás végett a tanintézet igazgatóságánál 
julius 8-ika és 20-ika között személyesen kell 
jelentkezni. A tanfolyamban való részvétel 
20-nál több hallgató fel nem vehető; ha ezen 
szám eléretett, a beiratás julius 20-ika előtt ís 
berekeszthető. Osztályozás esetében a taninté-
zet III. éves hallgatói előnyben részesülnek 
Ellenben ha legalább 10 hallgató nem jelent-
keznék, a tanfolyam ezen évben elmarad. A 
tanfolyam julius "26-án veszi kezdetét és tart 
augusztus hó 21-ig bezárólag. A tanfolyam 
díjmentes. Tartoznak azonban a tanfolyamban 
résztvevők az előirt tankönyveket, szintúgy a 
rajzoláshoz szükséges anyagot és szereket sa-
ját költségükön megszerezni, valamint az 5 
frtnyi vizsgadijat a beiratásnál lefizetni. Képe-
sítő vizsga sikeres letevése után az illető hall-
gató képesítő bizonyítványt nyer, mely az egész 
ország területén lokomobil és gőz-cséplőgépek 
önálló kezelésére jogosít. 

Marharakodó állomások engedélyezése. 
A földmivelésügyi miniszter a m. kir. állam-
vasutak kezelése alatt álló komárom-duna-
szerdahelyi h. é. v. vonalán, Pozsony vármegye 
területén fekvő Felistál-Nyárasd állomást, a 
szabadka-zimonyi vonalán, Bács-Bodrog vár-
megye területén fekvő Kiszács álltamást marha-
rakodó állomásul engedélyezte. 

Doliánykisérleti állomás B.-Csabán. A 
földmivelésügyi miniszter által Debreczenben 
felállítani szándékolt dohánykisérleti állomás 
egyik fiókállomásául B.-Csaba városa volt 
tervbe véve. Ez a tervezet, mint értesülünk a 
megvalósulás stádiumába lépett, mert Csaba 
város képviselőtestülete tárgyalván az ügyet 
elhatározta, hogy az épületekhez szükséges 
téglát ingyen bocsátja a kormány • rendelkezé-' 
sére, a föídmivesiskola ügyeit intéző bizottság 
pedig mult heti ülésében kijelentette, hogy az 
iskolai telepből 10 holdat a kísérleti állomás 
czéljaira átenged. Minthogy a miniszter ezeket 
az ajánlatokat elfogadta, a dohánykisérleti 
fiókállomás létesítése B.-Csabán biztosítva van. 

Tenyészállatdijazások Yasmegyében. 
A vasmegyei gazdasági egyesület 1897. aug. 
hó 31-én Szombathelyen, szept. hó 2-án Kör-
menden és szept. hó 7-én Felső-Eőrön, az ál-
latvásártéren tenyész- és ivadék díjazásokat 
rendez. Dijak: tehenekre, üszőkre (1—3 éves 
korig), közös használatra szánt községi bikákra, 
bika- és . üszőborjukra (félévestől egy éves 
korig) tűzettek ki. Ezen dijakra pályázhatnak 
vasmegyei kisbirtokosok, a piros-tarka hegyi 
jellegű táj fajtához tartozó olyan állatokkal, 
melyek legalább egy év óta tulajdonukat képe-
zik, a mely körülmény az illetékes községi 
elöljáró bizonyítványával igazolandó. A nagyobb 
tenyésztők által kiállított állatok arany-, ezüst-
és bronz éremmel dijaztatnak. Legalább 8 da-
rabból álló tenyészállatcsoport díjazására 
disz- és elismerő oklevelek fognak kiadatni. 
Ezen díjazások annál is inkább megérdemli az 
érdeklődést, mert egyszersmint a legjobb al-
kalmat képezik a vasmegyei tájfajták kiváló 
egyedeinek beszerzésére. 

A hamburgi kertészeti kiállítás. Molnár 
István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos a 
következőkről értesiti a hazái gazdaközönséget: 
Hamburgban gyümölcstermelőink a földmive-
lésügyi miniszter gondoskodása folytán két 

időleges kiállításban vehetnek részt és pedig 
az aug. 27-től szept.. 5-ig tartandó időleges ki-
állításban, továbbá a szept. 24—30-ig tartandó 
nagy, őszi gyümölcskiállitásban. Az előbbiben 
ki lehet állítani baraczkot, szilvát, szőlőt, diny-
nyét, nyári almát ós körtét; az utóbbiban va-
lamennyi őszi és téli gyümölcsöt, továbbá 
hagymát, tormát, paprikát. Az első Iciállitásra 
a bejelentési határidő augusztus 10-ike, az 
utóbbira szeptember 5-ihe. Miután Hamburg 
maga is igen jó piacz, ezenkívül pedig Dánia, 
Oroszország, Svédország és Norvégia is itt 
szerzik be téli szükségleteiket, csak saját és 
közgazdasági érdekben cselekesznek azon 
gazdáink, kik nagyobb termésükből a kiállítás-
ban részt fognak venni. Megjegyzendő, hogy a 
helyszínén előre tett tájékozás szerint főleg a 
baraczk, szőlő, dinnye, dió itt a legkeresettebb 
gyümölcs, melyekből a szép termény állandó 
piaczot találhat. Másodsorban a körte és a 
szép alma találhat fogyasztót. Magától értető-
dik, hogy almával Amerika nagy versenytár-
sunk lévén, csak szép és jó minőségű s nagy-
ban is szállítható almafajtákkal állhatjuk meg 
a versenyt. A kiállítás államköltségen rendez-
tetvén, a kiállítót csakis a gyümölcs gondos 
elesomagolása és portomentes beküldése fogja 
terhelni. Bejelentési ivek az orsz. gyüm. min. 
biztosságtól (földmivelésügyi m. k. miniszté-
rium) egyszerű levélben foglalt megkeresésre 
küldetnek. 

A keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet 
uj épülete a befejezéshez közeledik, ugy hogy 
az áthurczolkodás a régi épületből szeptember 
hó folyamában megtörténhetik. Ezen építkezés-
sel, mely évtizedeken át vajúdott, a tanintézet 
kérdése végleges megoldást nyert. Az uj épü-
let felavatása, mint halljuk, az esemény fon-
tosságához méltó fénynyel fog október hó má-
sodik hetében, a földmivelési miniszter, a 
város, Zala és a szomszéd megyék kitűnőségei, 
a Georgikon s a jelenlegi tanintézet hallgatói 
jelenlétében megtörténni. A felavatással együtt 
a Georgikon létesítésének 100-ik évfordulója 
is ünneplés tárgya lesz s ezen alkalommal az 
alapító gróf Festetics György szobrát is meg-
koszorúzzák. 

A czukorrépatermelés kérdése Német-
országban. Szemben az amerikai kilátásban 
helyezett magas védvámokkal, a német mező-
gazdasági tanács állandó bizottsága a czukor-
kérdés jövőjével és különösen a czukorrépa-
termeléssel behatóan foglalkozott. Szerinte az 
uj czukoradótörvény sem a czukorrépa árak 
biztosítása, sem a czukortermelés csökkentése 
terén nem érte el a czélját, mert a kontingens 
oly magas, hogy a túltermelésnek, szemben a 
csekély belföldi fogyasztással, okvetlen be kel-
lett következnie. A czukoripart csakis a bel-
földi fogyasztás emelése mentheti meg, evég-
ből a fogyasztási adó leszállítandó. Az amerikai 
magas czukorvámokkal szemben alkalmazandó 
represszáliák nem sokat fognak használni, 
mert a gabonatermelés jövedelmének csökke-
nése a gazdákat a répatermelésre kényszeríti. 
A tartós segítség tehát csak az lehet, ha a 
gabonatermelés újra jövedelmezővé tétetik, 
akkor a répatermelés magától kevesbedik s a 
czukortulterinelés megszűnvén, a czukor érté-
kesítése kedvezőbb lesz, mert a belfogyasztás 
felemészti és igy értékesítése kedvezőbbé vá-
lik és a rendes mederbe terelődik. Ezt ugyan 
a német mezőgazdasági tanács Németországra 
nézve mondja, azonban, mi magyarok is ha-
zánkra nézve szórói-szóra aláírhatjuk. 

Sertések szállítása Laun és Pardubitz 
városokba. A csehországi cs. kir. helytartóság 
értesítése szerint Magyar- és Horvát-Szlavon-
országnak az ausztriai szabad forgalomból kí 
nem tiltott járványmentes területeiről származó 
egészséges élő sertések Laun és Pardubitz 
városokba az 1897. évi február hó 25-én 
12962. sz. a. kelt itteni rendeletben {az 5. sz. 
Értesítőnek az Útmutatónak kiegészítő része 
86. lapján közölt II/c. .pontjában) foglalt felté-
telek mellett bevihetők. 
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Gazdasági tanintézeti vizsgálati biztosok. 
Vörös Sándor kir. tanácsos, a kolozsvári gazd. 
tánintézet igazgatója a keszthelyi gazdasági 
tanintézeten, dr. Gsanády Gusztáv a keszthelyi 
gazdasági tanintézet igazgatója pedig a kolozs-
vári gazd. tanintézet évzáró vizsgálatain vett 
részt, mint a földmivelésügyi miniszter meg-
bízott biztosa. 

Pozsonyi zárlat feloldása. A horvát or-
szágos kormány a ragadós tüdőlob miatt Po-
zsony sz. város területe ellen fentartott eddigi 
tilalmat megszüntetvén, a szarvasmarháknak 
Pozsony sz. kir, város területéről Horvát-
Szlavonországba vasúton való bevitele, az 
általános állategészségügyi szabályok megtartása 
mellett, ismét szabad. 

Téli kikötő építése Komáromnál. A 
kormány elhatározta, hogy az eredetilegkisebb 
mérvben tervezett Duna kikötőhelyet Komárom-
nál nagyobbá fogja átalakíttatni. A kis Duna-
ágban már a mult évben megkezdett munká-
latok nem befolyásolják egyáltalában a kor-
mány elhatározását és a kivitelnek nagyobb 
mérvbeni keresztülvihetőségét. Ezen kikötő 
építése által Komárom, Budapest és Bécs irá-
nyában (a Budapest-—L./m. bruck—bécsi vasúti 
vonal által) továbbá Pozsony irányában (a 
komárom—-dunaszerdahely—pozsonyi vasúti vo-
nal által) dunagőzhajózási átrakodási helylyé 
lesz. 

Magyar borok Braziliában. A rio 
de janeiro-i osztrák-magyar főkonzulátus a 
borkivitel fejlődésére vonatkozó 1896-ik évi 
kimutatásából a következő részletet veszszük 
ki: A borkivitel 32,310 kg.-al apadt az 1896. 
évben. Csak 28,587 kg.-ot tett ki az. 1895. 
év 60,809 kg.-jával szemben. A magyar boro-
kat Rio de Janeiróban igen kedvelik; más 
nagyobb déli városokban is gyakran találhatók. 
Egy itteni magyar czég Rombauer és Társa 
szép. eredménynyel importál villányit, szeg-
zárdit hordókban, chateau Palugyait, vöröset 
és fehéret, Hungárián Hok-ot, Hungárián 
Clasettet, pozsonyi rizlinget palaczkokban. Az 
említett czégnek sikerült a bortipusok megtar-
tása következtében a borokat az összes jobb 
házakban, szállodákban és restaurant-okban 
meghonosítani.. 

Forgalmi korlátozások Bosznia és Her-
czegovinában. A boszniai és herezegovinai 
országos kormány, a következő intézkedéseket 
léptette életbe: I. Ragadós tüdölob miatt a 
szarvasmarháknak Boszniába és Herczegovinába 
való bevitele Magyarország következő törvény-
hatóságainak területéről tilos : Árva és Pozsony 
vármegyékből. II. Ragadós száj- és körömfájás 
miatt sertéseknek és kérődződnek (szarvasmar-
hák, juhok és kecskék) Boszniába és Herczego-
vinába való bevitele Magyarország következő 
törvényhatóságainak területéről tilos: Abauj-
Torna, Borsod, Hajdú, Hont, Hunyad, Kolozs, 
Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Tolna vár-
megyék területéről. III. Sertésvész, miatt a ser-
tések bevitele Boszniába és Herczegovinába 
Magyarország egész területéről tilos. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
.(Guttmarm és Wahl budapesti terménybizományi 

czég jelentése.) 

Budapest, 1897. július 17. 
Az időjárás a hét kezdetével enyhe légáramlatok 

mellett derült és száraz volt, később gyakoribb csapa-
dék következett be és a hőmérséklet is csökkent. Az 
aratási munkálatok buza és rozsban nagyobbára be 
vannak fejezve; a. megejtett cséplési próbák nagyon 
különböző eredményt mutatnak. Ez, „gyenge" és „kö-
zép" között váltakozik és valószínű, hogy termésered-
ményünk a hivatalos becslésen aluli fog maradni. A ta-
vaszi vetések inkább kielégitőek és az előfordult eső-
zések a kapás növényekre is jótékony hatással voltak. 
A Balkán államokból továbbra is kedvezőtlen hirck 
érkeznek és az export rendelkezésére álló kvantitás 

__ árvizek folytán gyengébb. Oroszországban 
őszi vetések nagyobbára határozottan rosszak, mig 

Amerikában a már több helyütt megkezdett aratás 
kedvező terméseredményt igér. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, a for-
galom még mindig kivánni valót hagy fenn, bár a han-
gulat szilárdabb jelleget öltött. Amerikában élénkebb 
exportkereslet, gyenge hozatalok és a baisse fedezései, 
az árak 4V2 kr.-nyi fokozatos emelkedését hozták ma-
gukkal. Angliában is \ellemes az irányzat, a kereslet 
azonban tartósan gyenge. A franczia piaczokon a hét 
nagyobb részében ünnep miatt nem volt üzlet, utóbb 
azonban ujból emelkedett árakat és liszt iránti jobb 
érdeklődést jelentettek. Németországban a fogyasztás 
csak legszükségesebb bevásárlásait eszközli; a hivatalos 
forgalom egyébként továbbra is szünetel. 

Nálunk a kereslet tetemesen csökkent. A malmok 
teljesen tartózkodóak és takarmányczikkekben is gyen-
gébb volt a vételkedv. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza gyenge irányzatban indult. A malmok a 
rossz lisztüzletré utalnak és ennélfogva a tartósan 
gyenge kínálat daczára sem akartak vásárolni. A napi 
forgalom ennélfogva nagyon szük keretben mozog és 
készárutulajdonosok kénytelenek voltak habár kisebb 
— árengedményeket tenni. A hét folyamán az árviszo-
nyok változatlanok maradtak és csak az utolsó napok-
ban lett az irányzat — külföldi magasabb jegyzésekre 
és a megszilárdult határidő piacz folytán — szilárd és 
az árveszteség teljességében ismét behozható. Az össz-
forgalom 50,000 mm., a hetihozatalok 63,000 mlíi.-ra 
rúgnak. Uj búzában is törtérténtek már eladások és a 
forgalomba volt néhány kocsi tolnai és bácskai buza 
prompt szállittásra 80 kg. jótálással Budapesten ca. á 
"9-10 frt 3 hóra kelt el. 

Rozs (ó áru) csak szórványosan kerül a piaczra. 
Egyedüli vevők gyanánt égetők szerepeltek, kik 7 ' 
7-20 irtot fizettek helyben, Uj rozsban is van már kí-
nálat a vevők azonban — ugy a fogyasztás mint az 
export is — tartózkodóak és igy eladások csak szór-
ványosan történtek. A hét végefelé valamivel barátsá-
gosabb a hangulat a mennyiben az export jobb érdek-
lődést tanúsított és budapesti paritásra prompt szállí-
tásra 6-80—7'— frtot fizetett. A helyi fogyasztás to-
vábbra is tétlen maradt. 

Árpa (takarmány fis. lumlolási c-zólokra) gyenge 
kínálat mellett helyben és Kőbányán 5-40—95 frt Cassa 
ért el. Uj áruból a déli vasút mentéről érkeztek minták, 
melyek szín és minőség tekintetében is teljesen kielé-
gitőek. Eladások még nem történtek. 

Zab továbbra is elég bőven van kínálva, príma 
áru azonban, mely iránt jobb érdeklődés is van, alig 
kerül a piaczra. Az árak a mult évhaz viszonyítva nem 
változtak és a forgalomban volt kb. 4000 mm.-ést szín 
és tisztaság szerint 5'60—6-15 frt volt elérhető. 

Tengeri kisebb tételekben 4-10—15 frton ab 
Budapesten került eladásra. A tiszavidéki állomásokon 
megközelítőleg ugyanezen árt fizették. 

Olajmagvak : Káposztarepczében a hangulat jó 
vételkedv mellett szilárd volt és ugy az export, mint 
hazai olajgyáraink részére elkelt néhány ezer mm.-ért 
minőség szerint 11.50—12.30 frtot fizettek budapesti 
paritásra. Augusztus-szeptemberi káposztarepcze 12.10 
frton kezdődött, késő4b 12.65 forintig emelkedett és 
12.65—75 frton zárul. Bánáti repcze a káposztarepcze 
áránál —.80—1'— frttal olcsóbban jegyez. A kínálat e 
czikkben gyenge. A többi olajmagvakban még nem volt 
üzlet. 

Hüvelyesek. Bab teljesen üzlettelen és az árak 
tisztán névlegesek: Gömbölyű báb 6-25 frt, barna bab 
6— frt, tarkabab 5'50 frt, apróbab 7.20—7.40 frt, 
lenese 8. 9.— frt, köles 4. 4'20 frt, bükköny 4'75— 
4.90 forint helyben átvéve, r.Uj babban is volt gyenge 
forgalom és félegyházi szedett apró babért 8.— forintot 
fizettek állomáson. 

Heremagvak. E czikkekben csak elvétve fordulnak 
elő apróbb eladások és fizetnek lóheréért 33—35 frtot, 
luczernáért 35—37 frtot, muharmagért 5 5.25 frtot, 
baltaczimért 10—12 frtot. 

Napi jelentés 1897. julius 20. 

Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok igen 
jó vételkedvet mutattak, szilárd irányzatnál elkelt 60,000 
mm. és az árak 40 krral magasabbak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 4000 mm. 79 kg. a 10-45 frt3 hóra 

'4400 „ 79 „ „ 10-45 , . . 
3000 „ 79 „ „ 10-45 „ 3 hóra 

100 
9-70 

1400 „ 78 . , 10-35 . 3 hóra 
Erdélyi-. 150 , 80 ., , , 10'25 „ . 

500 „ 79 ,. „ 10-25 „ „ 
Raktáráru: 1000 „ 76 ' „ , 10.15 . 

2000 , 76 , „ 10-05 . 
1000 ., 75 ,. . 9-70 „ ,. 

20,000 » 75 „ „ 10-— , „ 
13,000 , 75 „ , 1Ó'— , 

Román: 4000 , 79 , „ 9-4272 . „ 
Uj Pestvidéki: 300 . 79 , , 9-70 „ 

100 „ 75 „ „ 9'70 „ „ 
250 , 78 „ „ 9 90 . , 

Készrozsban üzlet nem volt, uj rozsért 7.50—60 
frt pesti paritással Ígérnek. 

Árpa szilárd. 
Tengeri tartott, állomási áruban kis kereslet van. 
Zab tartott. 
Határidők szilárdan indultak, magásabb Newyorkra 

és a hivatalos aratási jelentésre, erős fedezések a kur-
zusokat felhajtották. 

" Következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli zárlat. 

Őszi buza 9-75—9-73—9-70—9-75—9-71 8-71—72 
Tavaszi buza [10-10—10-06—10-03—10.02 10-02—04 
Őszi rozs . . . 7-63—7-66—7-62 7-62—63 
Őszi zab . . . . 5;70—5-76 5-74—76 
Augusztusi tengeri 442"—4-45—4-42 4'42--43 
Szept.-okt. tengeri 4-56—4-53—4-55—•—'4-53—56 
Aug.-szept. repcze. 12-70—12-60 12-50—60 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején magasabb gabona-

árak folytán szilárd irányzat uralkodott és a szesz-
árak 25 krral drágábban zárulnak. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers 
szesz jóval drágábban lett kínálva és néhány kisebb 
tétel azonnali szállításra el is kelt. 

Galicziából kontingens nyersszeszt 15-25—15-75 
frton kínáltak nagyban tartályokban szállítva. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15-25— 
15-50 frt. 

Bécsi jegyzés 16-60—16-70 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 51'EO—51-75 frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés 8-50—8-75 frt hektoliterenként 
90°/o magyar kiviteli szeszért. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Kenyérmező, 

N.-Várad, Kolozsvár, Temesvár 25 krral drágábban, a 
többiek 25—50 krral drágábban jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
52-75—53.25 frt, élesztőszesz 51"75—52.— frt, nyers-
szesz adózva 51-50—52.— frt, nyersszesz adózatlan 
12.25—12.50 frt, denaturált szesz 17.25—17.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —.-—-.—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül, 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. julius hó 21-ről. Forgalmunk a 
mindinkább nagyobb mennyiségekben érkező gyümölcs 
értékesítésből állott és a készletek gyorsan találtak el-
helyezést, amiért e további gyümölcsküldés most aján-

'latos. 
Jó minőségű főző vaj iránt nagy az érdeklődés, 

a beérkezett küldemények teljes napi áron adattak el. 
Theavajban az üzlet lanyha, mert a finomabb vajat 
fogyasztóközönség távol van a fővárositól. Zöldségfélék, 
közül különösen ugorka érkezik most nagyobb mennyi-
segben, de e czikkben oly nagy a felhozattal, miszerint 
csak alacsony árakon értékesíthető. Nagy, salátának való 
darabja 1—3 kr, savanyítani való száza 40—60 kr. 

Idei sárga burgonya 1—2,20 krig keresett mm.-
kint, rózsa burgonya csak vontatottan kell 1.50—1.60 krig-

Mivel most főképp a gyümölcs képezi az ídény-
czikket, a többi áruban nagyobb forgalmat nem jelent-

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére). Budapest, 1897. julius 19-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—56, 
II. oszt. 46—50, III. oszt. 42—45, eleje I. oszt. 46—48, 
II. oszt. 44—45, III. oszt. 38—43, borjúhús hátulja I. 
oszt. 48—56, II. oszt. 46—54, eleje I. oszt. 44—45, II, 
oszt. 35—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—44, II. oszt. 
34—40, eleje I. oszt. 34—40, . II. oszt. 32—36, bárány 
kifejtve 1 db —.—•—, bőrben —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50-0—50, vidéki ,. sza-
lonna nélkül elsőrendű 51—54, vidéki , sertés-
hús pörkölt , sertéshús szerb szalonnával 
— , szalonna nélkül —, sertéshús füstölt magyar 
60—64, idegen . (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
50—72, füstölt belf. csonttal 75—90, csont nélkül 0-75 
.—0-85, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-90—1-—, 
szalonna sózott 1 q 49'—52-—, füstölt 55—57'0, sertés-
zsír hordóval 52-5—53-0, hordónélkül 50-5—51-5, kqlbász 
nyers 1 kg. 58—60, füstölt 55—70, szalámi belföldi 140 
—160, külföldi — , .malacz szopós élő 1 db , 
tisztított -. 
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Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1' 1'20, 
csirke Ö-60*-l'30» kappan hízott —• *—, sovány 1-— 
—1-30, récze hízott 1-20—2 50, sovány 0-60—1-40, lud 
hízott 3-50—6—, sovány 1-60—3—, pulyka hízott 1-50 
—3-50, sovány — ' . b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

, 1 kg. 0-40—0-60, csirke 1 db 0'40—0'90; 1 kg. 
, kappan hízott 1 db 0'80—1"20, í'kg. —• , 

récze hizott 1 db 0-90—2-50,., 1 kg. —'- , félkövér 
1 db 0-40—0-60, lud hizott 1 db , 1 kg. 0'50— 
0-50, félkövér -1 db 1-2—1-5, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 1-60—2-20, 1 kg. 45—80, félkövér 1 db 1-10—2—, 
1 kg.-40—50, ludmáj 1 db 30—1—, 1 kg. 1-- 1'40, 
ludzsir 1 kg. 70—0-80, idei liba 1 db — 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-—, csuka 0-— 
—O-—, ponty (dunai) 0-30—1-30,. süllő—- -—ke-
csege —• , márna 0-50—0 60, czompó 0-40—0-60, 
angolna —, apró kevert 0'20—0-25, lazacz , 
pisztráng —'—•—"—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1' Iit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0-24—0-36, tejföl 0-26—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1-20,1. rendű 0-70—0-80, II. r. 
0-60—80-—, olvasztott 70—1-00, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0" 0"—, tehéntúró 0'12—0-18, juh-
turó 30—48, liptói 0-32—0-46, juhsajt 0-30—48, emmen-
thali sajt 0-80—1-10," groji sajt 0-70—0-76. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-11—0-15, barna kenyér Q'09—O'll, rozskenyér 0-09 
—0-09. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt. 7—10 stoke-
raui 26—26, borsó héjas magyar 7-5—12-—, koptatott 
magyar , külföldi 12—22, bab fehér apró 7—10, 
nagy, 6—13, színes 8—10. 

Toiás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 25-0—22-50, 
II. oszt. (1440 db.) 21—24-—, meszes , orosz tojás 
100 db. , tea tojás 2-30—2-30, törött tojás 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0'40—36-—, 1 q 

zeller 100 drb 1—.2-50, karalábé 0-30—0-90, vöröshagyma 
100 köt. 0-40—6-—, r q 5-0—6-50, foghagyma 100 köt. 
10—15, 1 q 7-0—14-0, vörösrépa 100 drb 0-70—0-80, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-50—6, kelkáposzta 100 db 
0-'50—1-6, vörös káposzta 10—12, fejessaláta 0'4Q— 
1-40, kötött saláta 30—1-—, burgonya, rózsa 1 q 1-40 
2&0, sárga 2-5—3-—, külföldi —-0—•—, fekete retek 100 
drb 0-40—1-—. uborka nagy salátának 1 drb 1—2, 
savanyítani való 100 db 0-15—0-6, savanyított 0-8—0-9, 
zöld paprika 0-6—1-5, tök főző 3-0—7, zöldbab 0-02— 
0l08, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 7—11, fejtett 1 lit. 
12—20, tengeri 100 cső 0-7—1-0 karfiol 100 db , 
paradicsom 1 kg. O'IO—0-12, spárga —•—'—, torma 
100 db 8—12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , közönséges 
alma 8—20, fajkörte ——•—, közönséges körte 9—16, 
szilva magvaváló , vörös 12—20, aszalt 12—20, 
cseresnye faj 30—45, közönséges 8—18, meggy faj 

. 30—40, közönséges 9—20, ribizli 6—14, baraczk kaj-
szin 5—20,-őszi 26—32, dinnye görög nagy 100 drb 
J , görög kicsi 12—14, sárga faj 40—50, közönsé-
ges ' , szőlő 1 q , csemege , dió (faj 
papirhéju) 24—30, közönséges 14—22, mogyoró 26—56, 
gesztenye magyar , olasz , narancs messi-
nai 100 drb 1-50-2-4, pugliai 2'0—2"4, mandarin 0-
0—, czitrom0-70—1—, füge, hordós 1 q 15—20, koszo-
rús 17'50—̂ 20, datolya 42—54, Mazsolaszőlő 44—60, 
egres 1 lit. 4—7 kr, eper 1 kg 80—1-20. 

Fiiszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—52, IL rendű 18—30, csöves , (szá-
rított) — . köménymag , boreókamag 

. inák 1 q. frt — , méz csurgatott 0'28— 
0-32, sejtekben 1 kg. .1-—-1-—, szappan szín 24—25—, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-——0-0Ó, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX.. kerület Mester-
utcza, 1897. julius 20. A székesfőv. vásárigazgatóíág 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozaiott a szokott 
községekből 149 szekér réti széna; 4 szekér muhar, 
32 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 25 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles suj.), 
800 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt a 
következők: réti széna 240—300 muhar uj 230-260, 
zsupszalma 1000—1300, alomszalina 130—160, egyéb 
takarmány , lóhere 240—310, takarmány-
szalma , tengeriszár , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecsk, 210—250, széna 
, uj , zabosbükköny 230—260. Összes 

kocsiszám 234, suly 234000 kg. 

Allatyásárok. 

Bndtpcsti szurómarhavásár. Julius hó 20-án 
A székegfcvárcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ielentése. 

.Felhajtatott: 791 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 71 db növendék élő borjú, — db élő 

: -r- _ drb belföldi, — drb galicziai,— drb 

tiroli, drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A mai borjuvásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 12—24 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 26—41- frtig, kivé-
telesen— frtig súlyra, növendék, borjú írtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—23-50 frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi , kiv. —tiroli — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —•—•— frtig, bécsi frtig súlyra. Élő 
bárány •—• •— frtig, kivételesen 0— írtig páronkint. 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Becsi vagomarliavasar. 1897. julius 19. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5262 db. Ebből magyar 3373 db, 
galicziai 920 db, bukovinai 326, németországi 643 db, 
hizott 3705 db, legelő 186 db, fiatal 1371 db, ökör 
3360 db, bika 648 db, tehén 728 db, bivaly 226' db. 

A szombati vesztegvásárra 3 11 db hajtatott fel. 
A felhajtás a mult hetihez képest csak jelentéktelenül 
nagyobbodott, az irányzat elég kedvezőtlen változásba 
ment át. A szükségleten felüli prima minőség a mult 
heti árakhoz képest Va frttal csökkent, középminőségü 
ökröknél a kelendőség nagyobb volt, az árak változat-
lanul maradtak, rosszabb minőség alább szállott. Bikák-
nál az érdeklődés élénkebb volt ós az árak is javnltak. 
Az állatok mind eladattak. 

Árak: prima magyar 32—34.— (35) frt, szekunda 
29—31 frt, tertia 25—28 frt Galicziai priraa 32.——35.— 
(—'•—) frt, szekunda 29—31 frt, tertia 26—28 frt. Német 
prima 36—3,7-— (38.—), szekunda 32—35, tertia 28—31 
frt. Konzervökrök . 22-—27-— é. s., rosszabb minőségű' 
22—26 frt é. s. Bika '22—32 frt é. s., tehén 20—31 
frt é., bivaly 16—21— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
árért, a kiverésért pedig 35 krtkap.) 

Egyeseladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 34 — - 32 — 
Hacker L., Sopron ... 29 — £8'/a — 
Hacker Miksa, Sopron 29 — 27 — 
.Hacker Mór, Sopron 20Va — 26Va — 
Löwinger Sal. Nyögér 32 Va — 31 — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 35/34 — 82/30 — 
Purgli László, Kunágota ... ... 28 — 26 — 
Bechnitzer Max, Nemesvid... ... 30 — 26Va — 
Schimmel M., Bruch „ 26 — — — 
Schwartz M„ Mátészalka 33 — — — 
Sonnenfeld L., V.-Ujhely 32 — 30 — 
Windisch József, Zákány 22 . — — — 
Wolf M.', Szigetvár 27 — — — 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók : 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 33Va — 31 — 
Farkas & Illyés, Marosvásárhely 32 — 31 — 
Farkas & Mendl; Szászrégen 34Va — 32 — 
Hager Chr. & Cie, Agnetlen ... 33 — 32 — 

Német liizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár ... ... 37 — — ' — 
Deutsch testv., Brünn J. 36 — 33 — 
Hacker Miksa, Sopron 32Va — 32 • — 
Neumann testvérek, Arad 38 — 35 — 
Winterstern Carl, Göding 34Vs — 33 — 
Dreher Antal, Schmechát 27Va — — — 
Frisch Gyula, Versecz. __ 36Va — 35 — 
Hacker Mór, ... 32Va — 31Va — 
Hacker és Engel, Győr.. 33Va — 32 — 
Gr. Harraséh uradalom, Prugg 35 — — — 
Józsefvárosi spiritusz-finomitó-

gyár, Teihesvár ... 37 — 34' — 
Malota Vincze. Slarárin 28 — 26 — 
Pofiak Miksa, Arad 33 — 33 — 
Schlesinger F., Bolesó 34 — 33 — 
Seidl & Bader, Pohrlitz 37 Va — 34Va — 
Tauber Simon, Vieszka... ... ... 34 — 33 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
éspedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: Árva, 
Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Szepes és Trencsén, 
továbbá Pozsony sz. kir. városból. 2. Száj- és köröm-
fájás miatt a következő megyék: Bars és Nógrád, 
továbbá Selmecz-Bélabánya sz. kir. város. 

Horvátországból száj- és körömfájás miatt Zágráb 
és ennek járásai. 

Az itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes 
feltételek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg-

Bécsi sertésvásár. 1897. jufius 20-án. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telelt" részére). 

Felhajtás: 4759 db lengyel, 3475 db bakonyi. 
Az üzlet élénk., , 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-
kül: prima 47—48 kr, kivételesen —•— kr, közepes 
t2—46*— kr, süldő 34—44 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 18S7. julius 15-én. Fel-
hozatott: 3733 borjú, 1164 élő sertés, 556 kizsigerelt 

"s, 169 kizsigerelt juh, 96 bárány. 
A borjuvásár a nagy felhajtás és kevés érdek-

lődés miatt gyenge irányzatot vett fel, az árak prima 
minőségnél 2—4 kr, középminőségnél 6—8 kr kilón-
kinti hanyatlás jegyeztetett. Kizsigerelt sertéseknél az 
üzlet élénk s az árak emelkedtek. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 25—52 
kr., prima kr., primissima kr., élő- borjú 
24 36 kr., prima 38—44 kr., primissima 46—50 (—) 
kr., fiatal, sertés 38-̂ 45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
50-54 kr., süldő 48—56 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—10 kr. 

Bécsi juhvásár. 1897. julius 15-én. Felhajtás-
1508 db juh. 

Az üzlet elég lanyha volt, mivel az exportőrök a 
vásárlástól tartózkodtak. 

Árak : export juh páronként 18-—23.—, raczka . 
—• •—, selejtes juh 12- 17 — frt. 

Párisi juhvásár. 1897. julius 19-én. Felhajtás 

Irányzat . 

Szerkesztői üzenetek. 

Gróf B, L. Párizs. Köszönjük a figyelmeztetést 
és bocsánatot kérünk :a tévedésért, a mely egyszerűen 
sajtóhiba, a melyek a neveknél leggyakoribbak, de leg-
bosszantóbbak is. 

W. Gy. Rákos. Számos, vagy nEjgymarha alatt 
tulajdonképpen egy fogalom értendő. Egy számos marha 
legalább 400 kg. sulyu, a minek megfelel egy kifejlett, 
igás ló vagy 10—12 drb középnagyságú juh, vagy 8—9: 
drb egy éves sertés. 

G. A. Gattája. Az abraktakarmány küldemények • 
kedvezményes száilitásánál 20°/o engedtetik el a szállí-
tási dijból. , 

Ö. S. Guráhoncz. Hátraléka 5 frtot tesz ki, a mi 
még 1895-ről ered. 

• 
nyosan fog vetőmagul búzát kapni. E végett forduljon 
az igazgatósághoz Mezőbegyesre, ott minden részletre 
szívesen adnak felvilágosítást. 

Az Orsz. magy. sazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Yiktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday Barnabás. 

„ H U W S A K . I A " 
műtrágya, Kéisai és t b í j í w részYÉnytársaság: 

s ü p b h t o s I f á t o t , 

C H I L I S A L É T R O M O T 

B U D A P E S T , T . , Vácz i -körut 21. sz. 
Herényi Gotthard Sándor és Rovata Frigyes 

müvét érdeklődőknek ingyen s bérmentve küldjük meg. 
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A cs. és k. közös hadsereg és i 

közös hadsereg 

honvédség 

A fegyvergyakorlatokra bevonuló' szabadságolt, tartalékos, 
gáltatni. — A bérletnyertesek kötelesek a póttartalékos és honvédlegénység szükségletét a szálli szintén köteles az elfogadott szállítási árakért kiszól 

átvonuló csapatok szükségletét a feltételi füzet A—c határozmánya értelmében kiszolgáltatni. 

M e g j e g y z é s . 

a cs. és kir. kösös hadsereg- róssére. 

Hasonló köteleze'ttség terheli azon állomások bérletnyerteseit, melyeken a szer-
ződés tartama alatt, osztály- vagy ezredösszpontositás, vagy lovassági dandárgyakor-
latok, vagy vegyes fegyvergyakorlatok,, dandár dandár ellen vagy gyakorlatok a had-
osztályban történnek, a bérlők kötelesek az ez által felmerülő szükséglettöbbletet min-
denkor a tényleges szerződési árban kiszolgáltatni. 

2. A széna és alomszalma 5—5 .naponkénti, az ágyszalma 4 hónaponként!, a 
jüzifa és kőszén félhónaponkéntí időszakokban szállítandó; a tulajdon lovak részére 

kijáró lótáp azonban egész hóra előre is felvehető. A felvételi időszakok változásá 
ról a szállító mindig értesittetik. 

3. A szállító köteles az ágyszalmát, tűzifát és kőszenet — a csapatok elhe-
lyezésére szolgáló helyiségekbe elfuvarozni, miért is az általa métermázsánként kö-
vetelt fuvardíj az ajánlatban külön kiteendö. — Ha a fuvardíj az ajánlatban nincsen 
külön előtüntetve, akkor feltételeztetik, hogy a szállítási árban már bennfoglaltatik. 

Ha az elfuvarozásra többen — egyenlő árak mellett — ajánlkoznak, akkor a 
bérletnyertes részresül előnyben. 

4. A kassai állomáson a szénaszállitónak i 
frtnyi bér fizetése mellett bérbeadatik. 

kincstári szénaraktár évi 300 



58. SZÁM. 7-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897. JULIUS HÓ 2 1 . 1035 

H . x x i . i r . h o n i : 

1. A vállalkozók kötelesek az esetleg engedélyezett pótlékokat a szerződésszerű'* 
árban szállítani. 

Hasonló kötelezettség terheli ázoft állomások bérletnyerteséit, melyeken & 
szerződés tartama alatt, osztály- vagy ..ezredösszpontositás, vagy lovassági dandár-
gyakorlatok vagy vegyes fegyvergyakorlatok;, dandár dandár ellen vagy gyakorlatok 
a hadosztályban történnek, a bérlők kötelesek az ez által felmerülő szükségtöbbletet 
mindenkor a tényleges szerződési árban kiszolgáltatni. 

2. A széna és alomszalma 5—5 naponkénti, az ágyszalma 4 hónaponkénti, a 
tűzifa és kőszén, félhónapűnkénti időszakokban szállítandó; a tulajdon lovak részére 
kijáró lótáp azonban egész hóra előre is felvehető. A felvételi időszakok változásáról 
a szállító mindig értesíttetik. 

3. A szállítási feltételek füzetének X. pont 3. bekezdése szerint, a szállító az 
ágyszalmát, tűzifát, esetleg kő- vagy faszenet a laktanyába, illetőleg a csapatok el-
helyezésére szolgáló egyéb helyiségekbe a felajánlott árban fuvarozni köteles; ha te-
hát a szállító a fuvarozásra nem hajlandó, ennek az ajánlatában határozott kifejezést 

Általános határozványok 
1. A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédcsapatok fentkimutatott 

, élelemszükségleteinek közös biztosítása végett a táblázatban megjelölt napokon, 
kizárólagosan Írásbeli ajánlatok utján, nyilvános tárgyalás fog tartatni. — 
A tárgyalás helye, a szállítási időszak, melyre az tartatni fog, az állomás, valamint 
a szükséglet mennyisége a táblázatban van előtüntetve. 

2. Minden ajánlattevő, — a szerződési kötelezettségben már álló" és teljesen 
jóhitelünek bizonyult, vagy a tárgyaló-bizottság előtt vállalatképesnek és megbízható-
nak ismert vállalkozók kivételével, — üzleti képességét és erre vagyonának elégséges 
voltát, — a kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a kereskedelmi lajstromba 
bejegyzett czégje nem volna, az illetékes gazdasági egylet által kiállított bizonyit-
ványnyal tartozik igazolni. 

Az ily bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két hónáLkorábbi 
kelettel birnak, tekintetbe nem vétetnek. 

Az ezen bizonyítványokban igazolandó vállalat-képesség iránya és terjedelme 
a fentebbi táblázatban van megjelölve. 

3. Az alábbi mintának teljesen megfelőleg szerkesztett és 50 krós bélyeggel 
ellátott ajánlatoknak, — lepecsételt boríték alatt, az előirt bánatpénzek külön borí-
tékba helyezve, az illető állomás szükségletének tárgyalására kitűzött napon legkésőbb 
délelőtti 9 óráig, — kell a tárgyaló-bizottsághoz beérkezniük, későbben érkező 
vagy távirati uton tett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. — Oly állomásokra 
szóló ajánlatok, hol a biztosítás á közös hadsereg és a m. kir. honvédség csapatai 
részére együttesen történik, a vállalkozók részéről két példányban küldendők be, 
melyek közül a bélyeg nélkül készített példány mint a bélyeggel ellátottnak máso-
lata szolgáland és másolatul kell, hogy jelölve legyen. 

4. Ha valamely ajánlatban a számokkal vagy szóval kitett ár között eltérés mutat-
koznék, akkor a betűkkel irt ár fog helyesnek tekintetni. Rövidebb mint 14 napi köte-
lezettség nem jön tekintetbe. A'kötelezettségben maradás hatálya a biztosítási tárgyalást 
követő naptól fogva számíttatik. 

5. A beszállításoknak a fentebbi táblázatban felsorolt állomásokon kell történni. 
6. Az élelemszükségleteknek az állomáshoz tartozó helységekbe való elfuva-

rozására nézve, a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szükséglete iránt előkészí-
tett feltételi füzet XVII. pontja értelmében, a honvédcsapatok szükségletének a 
laktanyákba való elfuvarozására nézve pedig az utóbbiak számára előkészített feltételi 
füzet X. pontja szerint külön ajánlat teendő, mert különben feltételeztetik, hogy az 
elfuvarozás a követelt szállítási árban már benfoglaltatik. 

Ha az elfuvarosra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor a bérlet-
nyertes részésül előnyben. 

7. Az ajánlkozók a hadsereg-, illetőleg honvéd-igazgatásnak ajánlatuk elfogadása 
iránti nyilaikozata tekintetében lemondanak az 1875. évi XXXVII. törvényczikk 314. 
315. §§-aiban valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra nézve megállapított 
határidőnek betartásáról. 

8. A szénára való ajánlatok 5600 grammnyi adagok szerint teendők. A széna 
azonban a fentebbi táblázatban kitett súlyú adagokban szállítandó. 

9. Az alomszalmára, mely lk részben lehetőleg zsupszalmából álljon, az aján-
latok vagy egy árban, vagy pedig a zsupszalmára külön és a géppel csépelt illetve 
nyomtatott szalmára szintén külön árak mellett tehetők. Ha e szerint az alomszalma 
kétféle ár mellett biztosíttatott, akkor az egyes felvételeknél a biztosított szalma-
nemek mindegyikéből annyi szolgáltatandó ki, a mennyi a felveendő illetményre 
aránylagosan esik. 

10. Az ajánlatokban a felajánlott fa neme, u. m. „cserfa", „bükkfa" hatá-
rozottan megjelölendő. Keverékfára ajánlatok kivételesen és csak azon esetekben 

é c L s é g r é s z é r e . 

kell: adnia, mert különben feltételeztetik, hogy . az elfuzarozás a követelt szállítási ár-
ban'már bennfoglaltatik. Ha az'elfüvározásra többen egyenlő árban ajánlkoznának, 
3Íkor ezek közül az, ki az illető czikkek szállítását elnyerte, előnyben részesül. 

4. Azon vállalkozó) ki valamely közös állomás szükségleteinek szállítására 
vállalkozik, ajánlatával még akkor is, ha abban határozottan nom volna kitéve, hogy 
a közös hadserég és a honvédség, hanem röviden csak az, hogy N. állomás szükség-
leteinek szállítására vállalkozik, tekintet nélkül arra, hogy ajánlata a közös hadsereg 
-részéről elfogadtatott vágy vísszautasittatott, a honvédség irányában mindaddig köte-
lezettségben marad, mig a honvéd hatóság elfogadó vagy elutasító értesítését kezei-
hez nem kapta. 

5. A honvédkerületi parancsnokság részéről a kerület területén levő! minden 
gazdasági egyesületnek, szab. kir. és rendezett tanácsú városnak, nagyközségek elöl-
járóságának, valamint a kereskedelmi és iparkamarának a szállítási feltételek füze-
tének egy példánya azon czélból küldetett meg, hogy a netán vállalkozó termelőknek, 
az azokban foglalt határozványok tildomásvételére alkalom nyújtassák. 

honvédség részére. 
tehetők, ha egynemű fa szállítása a helyi viszonyoknál fogva nehézségekbe ütköznék 
és ha az ajánlattevő a keverék egyes fanembőli hányadát százalékban kifejezi. 

11. Kő- és barnaszénre vonatkozó ajánlatokban a szokásos faji elnevezésen 
kívül, vállalkozó még a bányát, honnan a szén vétetni fog és a telep helyi fekvését 
is tartozik megjelölni. 

12. Há valamely kőszénbányatulajdonos vagy kőszénkereskedő, oly kőszén szállítá-
sára tesz ajánlatot,, melynek.héverőbeni minősége még ismeretlen, akkor tartozik az 
érdekelt a tárgyalás előtt idejekorán a biztosító hatóság (hadtest-hadbiztosságához, 
élelmezési raktárhoz) fordulni a végből, hogy a kőszén vegyelemzése a vállalkozó 
költségére eszközöltessék. 

13. Összetes ajánlatok csak a következő esetekben fogadtatnak el,: u.-m.: 
a) szénára és szalmára nézve minden állomáson; 
b) tűzifára és szénre minden állomáson. 
Ezen megengedhető összetes ajánlatok is csupán egyes állomások és körletük-

höz tartozó helységekre nézve tehetők meg s csak is akkor vétetnek tekintetbe, ha 
összetességükben kedvezőbbek az egyes ajánlatoknál. 

Oly összetes ajánlatok, melyek több állomásra vonatkoznak, feltétlenül, még 
pedig már a biztosító bizottság által fognak visszautasittatni. 

14. Községek a bánatpénz letételétől mentesek, de ajánlataikért s az ezekben 
elvállalt kötelezettségekért úgy mint mint más vállalkozók szavatolni tartoznak. 

Termelöknek (mezőgazdák) a bánatpénz vagy óvadék letételétől való mentesség 
csak oly czikkekre adható meg, melyeket ők maguk termelnek, kötelesek azonban 
ajánlatukkal együtt az illető járás mezőgazdasági egyesület részéről egy bizonyít-
ványt benyújtani, melyben igazoltatik; hogy ők valóban termelők és az egész 
ajántott mennyiség általuk termeltetik. — Azonfelül írásbeli nyilatkozatot 

. kell adniok, hogy ők az elvállalt kötelezettségek teljesítésére nézve az összes vagyonuk-
kal szavatolnak. 

Községek, termelők és mezőgazdasági egyesületek más ajánlkozókkal, szemben 
egyenlő ajánlatnál elsőbbséggel birnak. 

15. A közös biztositások eredményéről az ajánlattevők, ajánlatuknak a cs. és 
kir. közös hadseregre vonatkozó részére nézve a hadsereg igazgatása, ellenben a m. 
honvédségre vonatkozó részére nézve a m. kir. honvédkerületi parancsnokság által 
fognak értesíttetni. 

16. A részletesebb feltételek a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szük-
ségletére nézve Kassán 1897. évi julius hó 10-én és a m. kir. honvédcsapatok 
szükségletére nézve Kassán 1897. évi julius hó 10-én két-két összhangzó példányban, 
külön előkészített, a szállítási feltételeket tartalmazó füzetben foglaltatnak, mely füzet 
á cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál Kassán és Nyíregyházán, a honvédségre, 
vonatkozólag pedig a honvéd-gyalogezrednél Kassán, Miskolczon, Munkácson, Szatmárt 
és Beszterczebányán, továbbá a honvédzászlóaljaknál Iglón, Eperjesen, Egerben, 
Ungváron és M.-Szigeten és az- 5. honvéd--huszárezred II. osztályánál Nyíregyházán 
naponta délelőtti 8 órától 12-ig betekinthető. Az ezen füzetekben foglalt feltételeknek 
betartására az ajánlattevők, már ajánlataik benyújtásakor kötelezve vannak. 

Az előirt bérletfeltételi füzetet bárki a cs. és kir. élelmezési raktárnál Kassán 
vagy Nyíregyházán 32 kr. megtérítése mellett megrendelheti, a honvédségi szállítási 
feltételi füzet azonban a honvédkerületi-, gyalogezred-, továbbá zászlóalj- és huszár-
ezred-parancsnokságoknál 8 krért megkapható. 

Kelt Kassán, 1897. julius" 10-én. 

A k ö z ö s b i z tos í tó b i zo t t ság tó l . 

a cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. 

A j á n l a t i m i n t a . 
Én (50 kros bélyeg) alulirt az 1897. évi julius hó 10-én 2793. szám alatt kelt hirdetmény alapján kötelezem magamat, hogy az N állomásra 

S az ahhoz tartozó helységekkel 
a szénának 5600 grammos adagját . . . kr. szóval krajczárral, 
az alomszalmának 1700 „ ' . . . . , „ 
az ágyszalmának métermázsáját . . frt . . „ „ forinttal 
1 adag szecska-szalma 850 grammos' adagját . . . „ „ krajczárral 
a kemény tűzifa köbméterét • . forinttal 
a puha tűzifa köbméterét . . „ . . „ „ „ 

• a kőszén (milyen fajtájú) métermázsáját . . „ . . „ „ 
1897. évi október hó 1-től 1898. évi szeptember hó 30-ig terjedő időtartamra szállítom, továbbá az átvonuló élelmezést is a cs. és kir. közös hadseregbeli és honvédségi 
csapatok részére a feltételi füzet . . . . pontja értelmében kiszolgálom és ezen ajánlatért a mellékelt (vagy az idecsalt elismervény szerint a . . . . pénztárnál letéte-
ményezett semmi más kötelezettségért nem szavatoló) nevezetesen összesen . . . . forint bánatpénzzel kezeskedem. 

Továbbá kötelezem magamat azon esetben, ha a szállítást elnyerem, hogy legkésőbb 14 nappal az ez iránti hivatalos értesítés után bánatpénzemet a 
10 százaléknyi óvadék erejéig kiegészitendem, s ha ézt elmulasztanám, a hadsereg, illetőleg a honvédigazgatást feljogosítom arra, hogy ezen kiegészítést a kijáró szállítási 
keresetemből való levonás utján eszközöltesse. 

Egyébiránt a hirdetményben közzétett feltételeken kivül, a tárgyalásra előkészített feltételi füzetekben foglaltaknak is alávetem magamat. 
. Az N. . . . nek N-ben kelt, ide mellékelt értesítése szerint a megbízhatóságomról ós a vállalatképességemről szóló bizonyítvány közvetlenül az 

. nek fog átküldetni. 
Kelt N. . . . . . . ben, 189 . . hó . . -éh. N. N. (vezeték- és keresztnév, lakhely, megye.) 
Megjegyzés: 
Az ajánlat lepecsételendő és boritékára irandó: 
„Ajánlat az 1897. julius . . . . hirdetett és 1897. évi . . . . . . hó . . . -án tartandó tárgyaláshoz." 
A letéteményezett bánatpénz az ajánlatban részletezendő. -



— I I . fflEDETMÉNY. 
Mindazon általános és a cs. és k. közös hadsereg részére királólag meghatározott feltételek fenntartása mellett, a 

melyek Kassán 1897. évi ju l ius 10-ik napján kelt 3T93. számn I - s « hirdetményben felhozattak, a toyáhhi bérleti 

tárgyalás az alanti táblázatban meghatározott napon fog megtartatni. 

A t é. r g- y a l á s r t ; i h 

a Myettaő Katonai élelem-sztesfetetre nézve Az évi szül íséel, Bt 
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A helyőrségi csapatok, intézetek és elszigeteltek . és,kir. közi Ss hadsereg számárt 
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A közelebbi feltételek naponta reggel S érától déli 12 éráig a kassai és nyíregyházai cs. és kir . hadélelmezési 

raktárban az ezen tárgyalásra egybevágó tartalommal kiállított és Kassán, 1897. jul ius hó 10-én kelt feltételi füzet-

ben megtekinthetők. 

Ke l t l i . lSS i .Y , 1897. évi ju l ius hő 10-én, 

A cs. és kir. katonai élelmezési raktártól. 

A somlyó-vásárhelyi vallás alap. uradalom ezennel köz-
hírré teszi, miszerint a tulajdonához' tartozó Kenese-Vörös-
berényi parti 6173 1570/1600 holdas Balaton vízterületen gyako-
rolható halászati jog a kenesei halászlakkal, jégveremmel és a 
Balaton parton levő két halász kunyhóval együtt 1897. november 
hó 1-től 1899. évi deezember hó végéig terjedő időre az alól-
irt felügyelőség hivatalos helyiségében 

1897. évi augusztus 19-én d. e. 10 órakor 
megtartandó zárt ajánlatu árverésen haszonbérbe adatni fog. 

Miről versenyezni kivánók azzal értesíttetnek, hogy magyar 
nyelven irt, zárt, 50 kros bélyeggel és 202 frt 50 kr. bánat-
pénzzel ellátandó ajánlataikat, melyekben a beígérendő évi 
bérösszeg számmal és betűvel tisztán és' olvashatóan kiírandó 
s kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti, a mondott nap délelőtt 10 órájáig 
benyújthatják, mivel későbben érkező, távirati, vagy utóaján-
latok figyelembe vétetni nem fognak. 

A versenyzők közti szabad választási jog a nagyméltó-
ságú m. kir. vallás és közoktatásügyi ministeriumnak tarta-
tik fenn. 

A bérleti feltételek az álólirt felügyelőségnél a hivatalos 
órák alatt az ünnepnapok délutánját kivéve, betekinthetők. 

Somlyó-Vásárhely, 1897. junius hó 9-én. 

4082 A magy. kir. közalap, gazd. felügyelőség. 

Helyesbített hajójáratjeg-yzélf. HZZ 
„ADRIA" m. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 

Vezérüffynökséffe .• HOFFMANN S. és V., Budapest. 
1897. .julius havában a következő gőzösök közlekednek: 

H o n n a n H o .v á Gőzös neve 1897. juiinS 

Liverpool Paviâ (C.̂  L.) jzjo 

í̂SóliahiaiRioii<>jaiieir9' Nagy Xajos 5 
Ĥ Teŵ astleO/K Rosario J—15 

pÍ?IŐrdeaux Petőll 115 
Liverpool Saragossa (C. L.) 15—25 
Gibraltar̂  Bouen 
Barcelona 2), Valencia, Alicante 
Algir1), Glasgow 

MátyásKÜály 15-15 Gibraltar̂  Bouen 
Barcelona 2), Valencia, Alicante 
Algir1), Glasgow 

MátyásKÜály 
21-31 

Hull,rN0e°icasUeO/B Éassan? 1-11 . 
Ha a gőzös ̂  indulás 

Átrakodás! szolgálat ki 
adriai kikötőkbe, valamint az „ 

Középtengori szolgálat. Fiume-Malta-Sziczilia-Marseille-i v 
..Tisza", 19-én „Szápáry" és 26-án „Rákóczy" gőzös indul r 

" " Sn „Árpád", 21-én .Adria" és 28-án „Tisza" gő; 
liai vonal. Az-első osztályú gyorsgőzös „Buda 
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Ér tes i tvény . 
A budapesti cs. és kir. élelmezési raktár számára 16.900 métermázsa rozs és 

40.700 métermázsa zab kereskedelmi szokványok alapján fog bevásároltatni. 
A beszállítás az alább megnevezett raktárokban, a meghatározott részletekben 

és időben eszközlendő. 

Raktárba 
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Az 1. számú élelmezési fiók-raktár „Laposdülőn", a 2. számú pedig II. kerü-
leti retek-utczában van. 

A rozs és zabnak szabályszerű minőségűnek és idei termelésnek kell lennie. 
Az 50 krros bélyeggel ellátandó és legalább 14 napi impegnót tartalmazó szál-

lítási ajánlatok, legkésőbb 1897. évi augusztus 19-ik napjának délelőtti 10 óráig a 
budapesti cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosságához (vár) nyújtandók be. 

Az ajánlatok lepecsételve s a borítékon : „Szállítási ajánlat rozs és zabra" 
jelzetű felirattal ellátva legyenek. 

A fentjelzett szükségletek beszállítására nézve az ezen ügylet számára Buda-
pesten 1897. évi julius 15-én hivatalosan kiállított és a hadbiztosságnál betekinthető 
szokvány-füzetben foglalt határozványokon kivül — a katonai élelmi czikkeknek 
— tőzsdén kivüli — kereskedelmi szokás szerint eszközlendő vételeknél, a következő 
határozványok is mérvadók : 

1. Az átadás elvileg a kincstári raktárakban eszközöltetik. 
Ezen kivül a kiirt szükségleti mennyiségek részeinek szállítására is ajánlatok 

tehetők (részlet ajánlatok), és pedig: a kivánt beszállítási határidő megjelölése mel-
lett, lefelé egészen 100 métermázsáig. 

A kincstár fentartja magának a jogot, csak egyetlen egy czikket is, avagy, 
mennyiségrészeket, az ajánlott mennyiségekből- elfogadni. 

Az ajánlott gabonának származási helye mindenkor megjelölendő. 
Hogy ha a szállításnál a katonai díjszabás kedvezménye igénybe vétetik, akkor 

a származás a vétel helye szerint kitüntetendő. 
Külföldi terményü gabona a vételből ki van zárva. 
A raktárszerü minőségre megállapított legkisebb súlynál nehezebb zabért vagy 

kenyérre való gabnáért Kárpótlás nem engedélyeztetik. 
A kincstári zsákoknak kölcsönbe adása csak a zsákonként naponta meg-

állapított s/io kr. kölcsöndij fizetése mellett engedtetik meg: 
A bevásárló bizottság előtt ismeretlen vállalkozók kötelesek az iránt intézkedni, 

hogy a megbízhatóságukat és vállalatképességüket igazoló és a kereskedelmi és 
iparkamara, esetleg gazdasági egylet részéről kiállított bizonyítványok, közvetlenül a 
hadtest hadbiztosságához beküldessenek. 

Vállalkozó részéről óvadék fejében az ajánlati czikkek értéke után számítandó 
10°/o-nyi pénzösszeg lefizetendő, a mely az ügylet megkötése után legkésőbb 5 nap 
alatt letéteményezendő. 

2. Az 1897. déczember hó végéig beszállítandó zab és rozs árának kifizetése 
1898. január hó folyamában eszközöltetik, a további részletszállitásokért azonban az 

. esedékes pénzösszeg az időnként eszközölt beszállításokhoz képest fog kiegyenlittetni. 
Ezen fizetési mód még az esetben is fentartatik, ha a kellően rendelkezésre 

álló raktárhelyiségek miatt a szállítónak korábbi beszállítása megengedtetnék. 
3. A szállító által a kötlevélben határozottan fölemlítendő, hogy a vételügylet 

lebonyolítása az e végből a katonai élelmezési czikkeknek kereskedelmi módon való 
szállítása iránt, 1897. évi julius hő 15-ről kelt és előtte teljes tartalmában ismeretes 
szokványfüzet szerint eszközöltetik. 

A szokványfüzet a cs. és kir. budapesti és székesfehérvári élelmezési raktárnál 
bárki által megtekinthető és ivenként 4 kr. lefizetése.mellettt ugyanott megszerezhető. 

4. A szükséges nyugtabélyegek után felmerülő költségek a hadsereg igazgatá-
tását terhelik. 

Budapest, 18W. julius hó 15-én. 
A cs . é s k i r . 4. h a d t e s t h a d b i z t o s s á g a . 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 4100 

* ' * * : - ' 

Az Orsz. Magj. Gazd. Egyesület által 
ÍOOO f r t pá lyadí j ja l jutalmazott 

és még ez év folyamán kiadandó ' •'• • ••• j— 

g a z d a s á g i k ö n y v v i t e l t a n 
alapjá» . összeállított 

gazdasági : ~ 

könyvviteli nyomtatványok 

m 

idmény-táblázat, kül-' és beliv 
esgabona kimutatás, kül- és béli 
letten gabona „ „ , „ 
zámos jegyzék „ „ . 
adási jegyzék, „ „ „ 

Mr ,kü l - é 
Sdmény-levél 

a. Különféle tárgyak 
í Tüzelő3 anyag ̂ ^ " 
e'. Álla tî te:rm énye k * 

9. Próbacséplési jegyzék 
II. V-iísi és aratási jegyzél 
1. Ellési jegyzék (csikó és 
2. Termés-kimutatás 
í Daráíásneg^ékArfay ^ 
5. Fejési napló 

36. Gazdasági napló 

melyekből állandó raktárt tartunk! 
Összeállította. 

S u s c l i l s s i R i k á i r d 
a magyaróvári gazd. akadémia gazd. intézője. 

Az összes ny mtatványokból snintaívck az O. M. G. E. tagoknak 
és a „Köztelek" előfizetőinek 2 frt 20 krért előleges beküldés mellett 
portómentesen küldetnek. 

Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. 

M e g r e n d e l é s e k 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalához 
IX., Üllői-út 25. sz. küldendők. 

mw 1 i f f I T T T í T l rm 

H i r d e t m é n y . 

nnel nyilvános ajánlati tárgyalás hirdettetik. — A tervek, 
: munkákról tájékozás szerezhető, a szerződési tervezet és t 
sltétfüzetek, továbbá az ajánlati minta a magy. kir. államv 

— A „ „ „A„„! »«",tálymérn8kségnél a hivata 
" ' ' ' költségvetés 

melyekből 
üzletvezetosée i>'l ii m ilv inak és a pécsi osztályméi 
f. évi julius 8-tól kezdve megtekinthetők, hol egyúttal az ajánlatig 
s a szerz épitésre teendő ajánlatok, a költségvetési űrlapokba 

. : • - M V 
vasutak zágrábi üzletvezetőség I. osztályánál (Zágráb, 

csételve és ezen felirattal: „Ajánlat a m. kir. államvasutak Pécs, Bui 
létesitendő épitési munkákra" lesznek benyújtandók. Szóbán forgó n 
900 lesz készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapirokbi 
zágrábi üzletveietőségének gyiijtőpénztáránál " " " " 
egy Dap||' áb 1897; .juMus Kavában. 
(Utánynyomás nem dijaztatik. __ 

iátkezüleg b 
is 20-ának d. 

tárgyalás napját r 

becses figyelmébe I 
Miután az 1896. évi aratási idény alkalmával a föld-

birtokosok túlnyomó' íésze a kazalok betakarásához 
kölcsönponyva'intézetemet vette igénybe s hogy 
ezen intézet élénk felvirágzásnak indult, csakis annak 
tulajdonitható, hogy czéljainak teljesen meg-
felelt, ugy hogy ez idén szükségessé vált kölcsön-
intézetem raktárát nagyobb mennyisegü ujpony-
vákkal gyarapítani. 

Bátorkodom a jövő aratási és cséplési idényre köl-
csönkazalponyváimat 96 dm. és 48 Dm. 
méretekben, valamint kölcsönzsákjaimat olcsó köl-
csöndij mellett ajánlani. 

Eladásra ajánlok uj és használt zsákokat, uj és 
használt telitett ponyvákat bármily nagyságban, úgy-
szintén behordáshoz szekérponyvákatcsinvat szövetből 
6 frt és 7 frt 50 kr., jutta szövetből 3 frt 50 kr. és 
4 frt 50 krért. 

BUDAPEST, 
V., Arany János-u. 12. NAGEL ADOLF 

Pályázati hirdetmény. 
ül. kir. államvasutak Budapest keleti pályaudva 

lő olajpincze munkáinak biztosítása czéljából ezei 
an pályázát hirde""'- ' 

arti üzletvezetősége titkár.ágánál benyújtandók. 
Később érkező ajánlatok nem fognak figyelembe VOHJUJI. 
Bánatpénz fejében legkésőbb í. év, julius hő 30-án délelőtt 

1 óráig 660 frt, azaz Hatszáz ötven forint készpénzben vagy 
Ilami letétekre alkalmas értékpapírokban az alább emiitett 
zletvezetőség gyüjtőpénztáránál lefizetendő. 

Készpénz után kamat nem követelhető, az értékpapírok pedig 
budapesti, illetőleg a bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett tizennégy 
.apnál nem régibb utolsó napi árfolyam szerinti értékben fogad-
atnak el, névértéken felül értékpapírok egyáltalában el nem fo-

dráig délelőtt betekinthetők. : 
"-^písíjrtbpartfüSvezető-

isztályában napOnta 9—12 

HARRISON M (íREGOR & m 

I ¥ 

ilbion 
-f. % % 

m m 

Albion 
www 

cflaráBó-gépei 
a legjobbak. Kapható 

Graepel Hugónál , 
Budapest, V., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEM, VIU., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Elnök: TELKIÍI Gém gróf. Alelnök: C8ÍVOS8T Béla. 
Igazgatósági tagok: 

AITORÍSSr GÉZA gróf, BUJAN0VIC8 SÁND03, DESSEWFFT ABISTID, KOMJÍTHI BÉLA, 
PÉCHT TAMÁS, PuSPÖKT EMIL, KUBINEK GYULA, SZENTKIBÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZŐKYI ZSIGMOND, TELEKI SÁNDOB gréf. 
Vezérigazgató: SZŐHYI Zalcmond, 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint híven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

ü A takarmányt és szalmáseleséget ü 
tűzkár ellen a szövetkezet 

tetemesen olcsóbban 
biztosltja, mint a hazánkban működő bármely más biztosító intézet. 

M T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 

A díjak fizetését a felek kívánatára váltó ellenében szep-
tember elsejéig halasztjuk. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 3019 

nmei, kitilnS igyak, 

Hirdetmény. 

gőzhajók nyári menetrendje Fiume-Velencze- és Fiume Ancona köz 

3 eren eze .. m̂  nevű gyora oszMylyal is birnak, i 
(sálon privé) is 

je május 

S S 

záshan a Budapestre 7 ój 

aa másnap reggel 6 órako 
ra 80 pereskor csatlakozái 
map reggel 6 óra 30 pere: 

kor csatlakozásban a Budapestre reggel 7 óra 25 perozkor indulí 
A tengeren való hajóátkelés 10 órát vesz igénybe. 
Budapest-Fiume között gyorsvonaton, onnan Anconáig vagy Velenczéig gőzhajón együtt 

a gyorsvonat I. osztályért és a gőzhajón a luxusosztályért ágygyal együtt 20 frt. 
csak a" gőzhajón a" luxusosztályban ágyg'yal együtt ... .'.'. " *8 írt 

A fentebbi útirányon" át" közvetlen''Menetjegyek adatnak k" "kii" tk"ő áíako" 

Budapest-Firencze 
Budapest-Genua | 
Budapest-Milanó I 
Budapest-Turin 

Budapest-Napolv) 

gS,. „ „ 87.95 „ „ „ 64.10 „ , „ 
||| 69.10 „ , 60.86 l ' l 

3 87.76 63.95 . " " 

Haszonbéri hirdetés. 
8zabolcsmegyél>en két vasúti állomástól és egy ezukor-

gyártól aU órányi távolságra fekvő, körülbelül 3000 (1200 
• öles) holdas egy tagiban levő és 

kitünö szántóföld, rét és legelővel biró 

nemesi birtok 
f. évi október 1-tól vagy jSvó január 1-töl 

12 évre haszonbérbe kiadó. 
A gazdasági épületek elegendők és használható jó álla-

potban vannak. 
Élő és holt fölszerelés megváltandó. 
Czim megtudható a kiadóhivatalban. 4104 

É8Í 
, F ü 

É8Í Uradalmak, tenyésztők, 1 
sertéshizlalók és sertéskereskedök figyelmébe! 1 

A kőbányai sertéshizlaldámban, melyekben 5 —6000 db. sertést BS 
állandóan hizlalni lehet, I f f l Am havi ÍO DÚDDt? H UAV föl 

200 db. sertésnek való AiViiV 1 frtért DlinDü AL/l/lv, 
Ezen hizlaldámban lévő 50 lóerejü gözdaramalmomban a tengeri ppl 

vagy árpa métermázsája 22 krajcsárért DABÁLTATIK. p | 
A hizlalda el van látva kutakkal, vízvezetékkel, vízszivattyúkkal, fiSs 
vízmelegítővel, malom, híd és sersésmérleggel, elegendő hombá- Bpl 
rok és magtárakkal, az iparvasut vágányaival, ki és berakodóval stb. ^ 
Mint vészmentes nyilt piaczról a hízott sertések elszállíthatok | J 

innét egész belföldre, Ausztria és Csehországba. R Í 
Szives szó- vagy levélbeli megkeresések 

Mecluna J, cz éghez Kőbányára M 
intézendők. 4099 

mmmami 
M e g j e l e n t 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . 

Á r a S O k r . 
Portómentesen 25 kr. 
Megrendelhető a 

„KÖZTELEK" 
kiadóhivatalánál. 

Nagyobb mennyiségű 
kajszinbaraczk 
m á l n a 

(vörös, friss) 
a Brause Limonádé Bonbon elSállitásához meg-

vételre kerestetik. 

A.Marsner, 
F a b r i k o r i entha l i sche i * 

Zuckepwaaren 

P rag—Kön i g l . We i r iberge . 
— Mintázott ajánlatok közvetlen beküldendők. — 

• H H H ^ H H 4006 

Hirdetmény. 
(Felsőszilóziai-morva-osztrák sziléziai kőszén: 

Folyó évi június hó l-jével az 1896. évi november hő l-étő 
sz. pótlék lépett hatályba, mely által több osztrák vasutállomá 

Budapest,é 1897. junius, 
A magy. ktr. államvasutak igazgatósága a részes vasutak nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

ít igazgatóságnál díjtalanul kapható. 

Sropper Samu 
l e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r a 

Budapest, Váczi-körut 52. 
Ajánlja 

leszállított árakon a jelen idényre 
S A C K R U D O L F 

legújabb rendszerű és a legmesszebb 
menő igényeknek is megfelelő 

többsoros répakapálógépeit, 
eredeti 

Sack aczélekéit 
Deering-féle kévekötőgép. 

és azokra ugy a szölö, mint burgonya, 
kukoricza stb. mivelése czéljából szerel-

hető készülékeket. 

fü kaszálógépei re, marokrakó- és 
kévekötő aratógépeire, 

valamint egészen aczélból készült SZÉNAGYÜJTŐ és szénaforgató gépeire, mely 
gépeket teljes jótállás mellett szállítja jutányos árakon. 

Bizonyítványok fenti gépekről, kimerítő árjegyzékek és készséges felvilágosítások. 
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KIS H I R D E T E S E K . 

a s s s r — ' 

B E T Ö L T E N D Ő Á L L Á S , 

ÁLLATOL 

ÁLLÁST KERESŐK. 

V E G Y E S E K , 

2 3 ^ . 

növendék ököT 
és üsző borjakat 

KLEIN ÉS SPÍTZER 

I g j s K s s 

tiz évig is 

kévekötelek 
4V2 m/m vastag, 150 c/m 

S S i i S S 
portiókötelek 
loTdrb HM60 kr?S°iOOO 
darab 1̂5 forintért szállít 

tőn más gazdasági kftélne-
müeketjáni .legjulányo-

B e l l á n M á t y á s , 

mesterséges 
borok 

forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magffii lTzetek-
Dr. Lónyay Fi 

A r a S O 

^ i r o Törleszt. kölcsön 

R e p c z e p o n y v á k 

mezőrendőrségrő l 
szóló 1894. évi XlI- ik 

alapján 

mező- és 

p o ^ e s j ü l d é s 

Káté az uradah 

dr. B A L K A T BÉLA. 
Mindkettő csinos zseb-

V 
Ő csász. és kir. Fensége 

S í i g ! 
Dr. LendI Adolf, 

tanszerkészitő-
B U D Ü P E S T , 

II. Donáti-u. 7. 

! b i l o M é s é r e . 

B e l l a . 

Csomós ebir-
Francziaperje-

baltaczim-

HALDEK magkdőseeke-
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Bérszánfás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowler-félc Componnd gíízekélikcl talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
B - u d a p e s t , K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

A zalathnai kénhovand ipar r. t. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. cz. gazdaközönség <>. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

Központi iroda, Budapest, ff,, Bécsi-utcza 5, 

H I R D E T É S E K felvétetnek a kiadóhivatalba!! 
B U D A P E S T , 

illísi-ut 25-dik szám. 

~3fern Siódért 
Budapest, V. ker , Váczi út 26 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségi czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, Ö t t f e t t ® * . ® ? ; 
keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 

Kovácsolt csövek, 
furócső stb. 
^„ i , "1,1 vízvezetéki- és csatornázási ezélokra, valaminl 
UntOtt CSOVeH, mindennemű felszerelési tárgyalt víz-, 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszilágvitáshoz stb. stb. 
í n a M M M f l V különlegességek- saját gyáramból, mint: marók, 
wZcrSZaiIHQ£, dörzsárak, csavarmetszők, farok,- csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. ' 

Árjegyzéket bérmentve és ingyen. 4070 

Vadak. 
Uraságok, Kik vadakat 
eladni ó h a j t a n a k , 
szíveskedjenek ajánlatukat 

Krausz Márkus 
Prága, 

Goldschmidgasse 11. 
beküldeni. 

M i n d e n n e m ű 

műtrágyát 
versenyképesen szállítanak 

b á r h o v á 

^ e h r a m A . 
kénsav- és műtrágya gyárai. 

Központi iroda: 

Prága, Heinrichgasse 27. 

M A L O M I P A R R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 
Budapest. VI. 

( S c h w e i t z e r r e n d s z e r . ) 

ker., Podmaniczky-utcza 14. szám. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos újítást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és sirfiaőrlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készíthető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrtőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényböl készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelöleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
S. Rendkívüli nagy munkaké-

3. Kitűnő minőségit őrlemény. 
4. Kiválóan tartós, javitásra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, i'tr-

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