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AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. 
Nemzetközi fogatos kapálógép-

verseny. 
Az OMGE., ugyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének központja, 

karöltve a Nyitravármegyei gazdasági egyesü-

lettel s a nagyméltóságú földmivelésügyi minisz-

térium támogatásával folyó évi május hó 
végén Tőtmegyeren nemzetközi fogatos 
kapálőgépversenyt rendez. 

A versenyre bejelenthetők egysoros és 
többsoros fogatos kapáló gépek. Mindkét cso-
port részére 1—1 arany-, ezüst- és bronzérem 
tűzetik ki. 

Bejelentési határidő május hó 15. 
A verseny általános szabályzata és a 

bejelentő ivek az OMGE. titkári hivatalánál 
kaphatók. 

A rendező-bizottság. 

Egyesületi tanácsülés. 
Az .Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület" egyesületi tanácsa május hó 9-én tar-
totta rendes havi ülését gr. Dessewffy Aurél 
elnöklete alatt. Az adminisztraczionális ügyek 
elintézésén kivül megállapította az egyesület 
jövő évi költségvetését, melyet a közgyűlés elé 
terjeszteni rendelt. 

Ezek után a tanáes a hazai búzavetőmag 
nemesítésének ügyével foglalkozott s annak a 
hangsúlyozásával, hogy az Alföldön, külö-
nösen a kisgazdáknál szüksége forog fenn 
a búzavetőmag változtatásának, elhatározta, 
hogy a földmivelésügyi miniszter figyelmét 
e körülményre fölhívja és felkéri, hogy 
tegye lehetővé a kisgazdáknak ugy, mint a 

múltban, a vetőmag változtatását, lehetőleg csere 
utján. 

A .Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle" 
egyik szerkesztője, Paikert Alajos, gazdasági 
attassévá történt kineveztetése folytán ezen 
állásáról lemondván, — a tanács a folyóirat 
szerkesztésével Tagányi Károlyt és Szilassy 
Zoltán szerkesztő-titkárt bízza meg. 

A tanács fölhívni tartja szükségesnek a 
gazdaközönség figyelmét azon körözvényre, 
amely Máday M. László igazgató aláírásával 
„Gazdasági Egyesületek Fogyasztási Szövet-
kezeteidnek árjegyzéke czim alatt küldetik 
szét. Miután a gazdasági egyesületeknek ily 
czimü szövetkezete nincsen, — ennélfogva a 
szóbanforgó árjegyzék jogosulatlanul jelenik 
meg ily ezim alatt, amire a gazdaközönség 
figyelmét a Tanács ez uton is felhívja. 

A tanács foglalkozott Fenyvessy Adolf 
fővárosi bizottsági tagnak a főváros tanácsa 
elé terjesztett azon interpellácziójával, melyben 
indítványozza, hogy a Székesfőváros sürgős 
felirattal forduljon a kormányhoz,;hogy az őrlési 
forgalmat raczionális, ugy a termelők, mint a 
malmok érdekeit megóvó szabályozás mellett, 
mielőbb újból léptesse életbe. A tanáes az 
interpelláczió lényegére vonatkozólag azon 
nézetének ád kifejezést, hogy a Főváros 
Tanácsa respektálni fogja a magyar és az 
osztrák kormány között az őrlési forgalom 
eltörlése tekintetében történt törvényes meg-
állapodást és nem fogja föladatának tekinthetni 
az ezan megállapodás ellen való opponálást. 

Ennélfogva a tanács nem tartja szüksé-
gesnek átiratilag fólhivni a Főváros Tanácsa 
figyelmét az őrlési forgalom megszüntetésének 
jogos voltára, meggyőződve lévén, hogy a 
Főváros Tanácsa a szóbanforgó javaslat felett 
napirendre fog térni. 

Foglalkozott a Tanács németországi 
juhkivitelünk ügyével is, amely Németország 
részéről 1893 ban kiadott rendelet alapján 
szűnt meg. E rendeletben a száj- és köröm-
fájás bevitelének veszélye czimén tiltatott be 
juhkivitelünk; ez a rendelet a mai napig 

SzerkesztSség ás kiadóhivatal: 
Badapest (KCxteleb), Űl l* l-*t 35. szám 

Kéziratokat a szerkeszilség nem küld vissza. 

sincs hatályon kivül helyezve és ennek alapján 
van lehetetlenné téve ezidőszerint is juhex-
portunk. A tanács erre való tekintettel felter-
jesztés intézését határozta el a földmivelésügyi 
kormányhoz, amelyben kérni fogja, hogy ezen 
rendelet hatályon kivül helyezése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

AzOMGE.igazgató-választmányá-
nak ugyis mint a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövet-
sége végrehajtó-bizottságának 

ülése. 
(1900. május 5.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bujanovics Sándor és gróf Zselénski 
Róbert alelnökök, Baross Károly, Bernát István, 
Biró Lajos, dr. Csillag Gyula, dr. Gaál Jenő, 
Galgóczy Károly, Kodolányi Antal, Kostyán 
Ferencz, Laehne Hugó, Lejthényi György, 
Lipthay István, báró Malcom.es Jeromos, MaJc-
fálvay Géza, Máday Izidor, Melczer Gyula, 
Molnár István, őrgróf Pallavicini Ede, Propper 
Samu, Scitovszky János, gr. Somssich Béla, gr. 
Szapáry István, Szentiványi Zoltán, Zongor 
János, igazgató-választmányi tagok, dr. Bar-
tóky József és Jancsó Dezső egyesületi tagok; 
a tisztviselőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Rubinek Gyula ügyvezető-titkár, Szüassy 
Zoltán szerkesztő-titkár, Buday Barna és 
Jeszenszky Pál titkárok, Kirchner Lajos pénz-
tárnok, Sporzon Vilmos s.-titkár és de Pottere 
Brúnó gyakornok. 

Gróf Desseffwy Aurél elnök üdvözli a 
megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Szövetség titkára bemutatja a mult ülés-
ről felvett, az elnök és kiküldött hitelesítők 
aláírásával ellátott jegyzőkönyvet, mely a 
.Köztelek" lapban is közzé volt téve. 

Tudomásul szolgál. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv 

hitelesítésére azigazgató-választmány az elnök 

Mai számunk 26 oldal. 
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ajánlatára Kosiydn Ferencz és Kodolányi An-
tal tagokat kéri fel. 

Szövetségi tagok átiratai. 

Szövetség titkára előterjeszti a Délvidéki 
Földmivelők Gazdasági Egyesületének átiratát 
a Szövetségbe való belépés tárgyában. Neve-
zett egyesület készségét fejezi ki, hogy a Szö-
vetségbe tagul belép, ha 200 korona évi tag-
díj fizetése kötelezettsége mellett ilyenül felvéte-
tik ; működése ugyanis több megyére terjedvén 
ki, a szövetségi alapszabályok értelmében 500 
korona tagdijat kellene fizetnie. Igaz, hogy az 
illető egyletnek több mint 11,000 tagja van, 
tekin've azonban, hogy az egyesület a dél-
vidéken közhasznú működést fejt ki, szóló 
azon javaslattal járul a. választmány elé, hogy 
a Délvidéki Földmivelők Gazdasági Egyesületé-
nek 200 korona évi tagdíjjal a szövetségi 
tagok közé való felvételét hozza javaslatba a 
nagygyűlésnek azzal, hogy ha az alapszabályok 
által előirt föltételeknek eleget tesz. 

Az igazgatóválaszmány az előterjesztés-
hez hozzájárul. 

Szövetség titkára előterjeszti az I. szegedi 
mezőgazdasági országos kiállítás igazgatóságá-
nak jelentését. A jelentést s arra nézve a 
választmány határozatát a szövetségi "nagy-
gyűlés lefolyásáról szóló tudósításunkban 
már közöltük. 

Szövetség titkára előterjeszti a vámügyi 
bizottság által kidolgozott és a közgazdasági 
szakosztály által tárgyalt és elfogadott hatá-
rozati javaslatot a jövő vámpolitika iránya és 
az uj vámtarifa agrárvámjai tárgyában. 

A határozati javaslatot gróf Dessewffy 
Aurél, Oalgóczy Károly, gróf Szapáry István, 
Mád ly Izidor, Seitovszky János, őrgróf 
Pallavicini Ede, Bujanovics Sándor, Lázár 
Pál, Zselénski Róbert gróf és mások felszóla-
lása után némi módosítások megtételével az 
igazgató-választmány a rendkívüli szövetségi 
nagygyűlés elé terjeszteni határozza. 
Torontál megyei gazd. egylet átirata szövet-

kezeti közmagtárak létesítése ügyében. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 
Torontálmegyei Gazd. Egyesület átiratot inté-

zett az egyesülethez a szövetkezeti közmag-
tárak létesítése ügyében ; az átiratban foglal-
takat az egyesület el is intézte; a nevezett 
egyesület szerint a közmagtárak létesítése csak 
ugy lehetséges, hogyha a hadügyi kormányzat 
módot nyújt arra, hogy a szövetkezeti köz-
magtárak direkt összeköttetésbe léphessenek a 
hadsereggel s az átirat hivatkozik a bajor 
viszonyokra, hol oly rendszer van életbe-
léptetve, hogy a szövetkezeti magtárakba be-
szállítják a gazdák terményeiket, arra elis-
mervényeket kapnak s az adóhivatalok napi 
.áron e3zkomptálják a beszállított gabonát. A 
Torontálmegyei Gazd. Egylet felveti a kérdést, 
hogy nem-e volna kivánatos, hogyha a létező 
bajorországi szervezet tanulmányoztatnék egy 
kiküldött utján. A közgazdasági szakosztály 
ehhez hozzájárult annál inkább, mert az egye-
sületnek egyik programmpontját képezi az, 
hogy a hadsereg ellátásában a gazdaközönség 
minél közvetlenebbül vegyen részt. 

A Torontálmegyei Gazdasági Egyesületnek 
a hadsereg közvetlenebb ellátása tekintetében 
az egyesülethez intézett ez átirata alkalmul 
szolgálhat arra, hogy az igazgat ó-választmány 
állást foglaljon a budapesti kereskedelmi és 
iparkamarának azon akcziója ellen, amely a 
hadsereg ellátást csakis a kereskedelemnek 
óhajtja monopoliumkép biztosítani s a gazdá-
kat a közvetlen részvételből teljesen kizárni 
czélozza. 

Ezzel szemben az igazgató-választmány 
erélyesen állást foglal s Laehne Hugó, őrgróf 
Pallavicini Ede, Zselénski Róbert gróf, Kodo-
lányi Antal, elnök és előadó ismételt felszóla-
lása után elhatározza, hogy felir ugy a had-
ügy-, mint a földmivelésügyi miniszterekhez a 
hadsereg ellátásánál a gazdasági egyesületek, 
szövetkezetek s gazdáknak biztosított kedvez-
mények további fentartása tekintetében, sőt 
épen a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület 
javaslatára felkéri a földmivelésügyi minisztert, 
hogy a bajorországi hadseregellátást tanul-
mányoztassa, hogy az ott követett rendszer 
nálunk is életbeléptethető legyen. 

A kontingens felosztásáról szóló törvény, 
javaslat. 

Mdczer Gyula indítványára az igazgató-
választmány állást foglal az 1899. évi t..-ez. módo-
sításáról szóló s a képviselőház elé beterjesz-
tett törvényjavaslat sérelmes intézkedései ellen 
s az ez ügyben a mezőgazdasági szeszgyáro-
sok részéről a miniszterelnöknél tisztelgő kül-
döttség vezetésére felkéri gróf Dessewffy Aurél 
elnököt s ugyancsak az egyesület nevében a 
küldöttséghez való csatlakozásra Seitovszky 
János, Bujanovics Sándor, Lázár Pál és Laehne 
Hugó tagokból álló bizottságot küld ki. 

A szőlőszeti és kertészeti bizottság javaslatai. 
Buday Barna titkár előterjeszti a szőlő-

szeti és kertészeti bizottság javaslatait, melyek 
alapján a választmány következő határozatokat 
hozta: 

1. Az egységes gyümölcscsomagolási 
módokra való áttérés a gyümölcs- és szőlő-
kereskedelem felvirágzásának és versenyképes-
ségének egyik főfeltétele lévén, kéressék fel a 
földmivelésügyi miniszter, hogy bizonyos, a 
bizottság á'tal közelebbről meghatározandó és 
szokványsulyu gyümölcscsomagoló edényekkel 
saját telepein kísérleteket tegyen és tétessen 
s e kísérletek eredményei legyenek döntők az 
államvasutaknak a gyümölcsszállitást szabályozó 
intézkedéseire nézve. 

Hasson oda továbbá a miniszter az 
államvasutak igazgatóságánál, hogy mai merev 
álláspontjának feladásával megfelelően beren-
dezett kellő számú vasúti kocsit bocsásson a 
hazai gyümö'cstermelők rendelkezésére. 

2. Kéressék fel a földmivelésügyi minisz-
ter, hogy hatna oda az államvasutak igaz-
gatóságánál, hogy a szilárd fedél nélküli 
gyümölcsszállitó kosarakat, amennyiben ezek 
egész vaggonokat vennének igénybe, a 
szomszédos forgalomból ne zárja ki s a 
szilárd fedelű s a tér kihasználására alkalmas 
edények forgalomba jövetelét olcsóbb szállítási 
dijakkal segitse elő. 

Molnár István, Forster Géza és előadó 
felszólalása után a választmány a szőlőszeti 
és kertészeti bizottságok javaslataihoz hozzá-

TÁRCZA. 

4 „Nyitravármegyei Gazdasági 
Egyesület" által rendezett téli 

gazdasági tanfolyam. 
Most, amidőn a földmivelésügyi miniszter 

a téli gazdasági és háziipari tanfolyamokon a 
tanulók által készített háziipari czikkekből oly 
sikerült kiállítást rendezett, időszerűnek tartjuk 
a mult télen a Nyitramegyei Gazdasági Egye-
sület által rendezett téli gazdasági tanfolyam 
behatóbb ismertetését, nemcsak az ott elért 
szép eredményeknél fogva, hanem azért is, 
mert e tanfolyam mintegy például szolgálhat 
hasonló tanfolyamok szervezésére. 

Magyarország földmivelő állam, hol a 
mezőgazdasági ujabb ismeretek gyűjtése, a 
már meglevők kibővítése igenis kivánatos. 
A gazdálkodás nehéz viszonyai, az értékesítés 
kedvezőtlen volta, a kellő gyakorlati gazda-
sági ismeretek hiánya, az évről-évre nagyobb 
számban fellépő gombabetegségek, rovarellen-
ségek és egyéb elemi csapások elleni védeke-
zés elég gondot okoznak a gazdáknak. 

Az ezekre vonatkozó alapismereteknek el-
sajátítása végett vált szükségessé a kormány-
ának ama intézkedése, hogy ezeket az egy-
szerűbb földmives néppel is megismertessék s 
evégből az ország különböző vidékein nép-
szerű gazdasági előadások s téli tanfolyamok 
rendeztessenek; továbbá egyes gazdasági dol-
gok helyes keresztülviteléről a kisgazdák az 
előadások utján szerezzenek tudomást. 

A nép=zerü gazdasági tanfolyamokon a 

helyi gazdasági viszonyokra való tekintettel a 
talajmivelés, növénytermelés, állattenyésztés s 
velük kapcsolatos tárgyak s a viszonyokhoz 
mérten a kertészet, szőlőszet, baromfitenyész-
tés, méhészet s számtan adatik elő, továbbá a 
szövetkezés s a mezőgazdasággal kapcsolatos 
törvények ismertetnek. 

Ezeken kivül a tanfolyamok növendékei 
s látogatóinak felfogásához képest népies mo-
dorban irt gazdasági könyvek és lapok is ter-
jesztetnek, melyeknek olvasása a kellő felvilá-
gosítás megadása után — mi ép az ily tan-
folyamokon lehetséges — nagyban járul a 
kisgazda ismereteinek gyarapításához. 

Eme ismeretek elsajátításán kivül a 
gazdasági oktatással kapcsolatban a mező-
gazdasági háziipar elsajátítása és meghonosí-
tása is felvétetik az ily tanfolyamokon, mi 
különösen jó befolyással van a földmives osz-
tályra, mert a téli hónapok legnagyobb részén, 
midőn ugy sincs kellőleg foglalkoztatva gazda-
ságában, legalább megtanulja a gazdaságában 
szükségelt eszközök készítését vagy a meglevőket 
ki tudja javítani, esetleg azokat pótolni, kevés 
fáradság, úgyszólván minden pénzkiadás nél-
kül. Megtanul az ily tanfolyamokon kosarakat, 
keféket, seprűket, lábtörlőket, különféle egy-
szerűbb bognármunkákat, esetleg a vidékek 
szerint gyékény- és egyes szalmamunkákat ké-
szíteni, melyeket viszonyaihoz képest igen 
hasznosan fordíthat javára. 

Ily tanfolyamok részint benlakó — ahol 
megfelelő helyiségek állanak rendelkezésre — 
részint bejáró tanulókkal szervezhetők ; ameny. 

I nyiben az előadások hallgatása díjmentes. 
I Tartamuk rendesen hat héttől három hóig 
| terjed. Az ily tanfolyamokon a nép fiai még 

a szaktanitáson kivül takarékosságra és rend-
szeretetre is reá neveltetik. 

Az ily tanfolyamok szervezésénél igen 
nagy előny, ha azok oly helyen rendezhetők, 
hol egy gazdaság áll rendelkezésre a szüksé-
ges gyakorlati utmutatások eszközlésére, hol a 
tanfolyam hallgatóinak alkalmuk nyilik az 
elősdott dolgok helyes keresztülviteléről, részint 
szemléletileg, esetleg gyakorlatilag is meggyő-
ződést szerezni. 

Ezen tanfolyamok egyes megyékben már 
évek óta rendeztetnek, sőt némely megyékben 
több helyen is s ma már alig van az ország-
nak megyéje, hol ilyen ne rendeztetnék; 
amennyiben ha jól tudom, az idén 142 ren-
deztetett, köztük 42 benlakással. Hasznos és 
sikeres voltuk mellett a tapasztalatok szerint 
legjobban bizonyít az évről-évre fokozottabb 
érdeklődés. 

Ilyen téli gazdasági tanfolyamot rende-
zett a Nyitramegyei Gazdasági Egyesület is a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter ur segélye-
zésével Nyitrán az előző években már két-
szer és legutóbb mult évi deczember hó 
11-től márczius hó 6-ig harmadízben is, melyre 
a környékbeli kisgazdák 17—24 évet betöl-
tött fiai vétettek fel, számra nézve 21-en, kik-
nek egyrésze ingyen jutott a tanfolyam ideje 
alatt ellátáshoz és elhelyezéshez, mig egy-
részük saját költségén végezte el a tanfolya-
mot, melyért ellátás fejében havi 12 forintot 
fizettek be fejenként az egyesület pénz-
tárába. 

A tanfolyamra jő magaviseletű cselédek 
fiai is fölvétettek, kiket munkaadóik küldöttek 
s a tanfolyamon munkavezetői béres-, illetve 
pajtagazdai minőségben nyertek oktatást. 
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járul s ezirányban fölterjesztés intézését 
határozta el a földmivelésügyi minisztériumhoz. 

Javaslat a szövetkezeti sertésvásárpénztár 
ügyében. 

Jeszenszky Pál titkár előterjeszti, hogy 
a székesfőváros a sertéskonzumvásáron egy 
huspénztár létesítését tervbe vévén, az érde-
keltek részéről mozgalom indult meg a vásár-
pénztárnak szövetkezeti alapon való létesítésére 
nézve az esetre, ha a székesfőváros autonom 
jogánál fogva a vásárpénztár létesítését el-
határozná. Ez ügyben az OMGE. elnöksége 
elnöklete mellett egv értekezlett tartatott, 
melyen a Budapesti" Hentesipartársulat, a 
Kőbányai sertéshizlaló r.-társaság és a Buda-
pesti Élelmiszerszállitó r.-társaság kiküldöttei 
is részt vettek. Az értekezlet azt az álláspontot 
foglalta el, hogy a jelenlegi marhavásárpénz-
tári intézmény működéséből szerzett tapasz-
talatok alapján nem kívánatos a sertésvásár-
pénztár létesítése, de ha azt a főváros 
autonom jogánál fogva mégis elhatározná, az 
csakis szövetkezeti alapon létesítendő. Az 
értekezlet javaslatba hozza a választmánynak, 
hogy a többi érdekelt faktorokkal együttesen 
beadvány intéztessék ezirányban a székes-
főváros tanácsához. 

A választmány a javaslathoz hozzájárult. 

Miniszter i leiratok. 
Szövetség titkára előterjeszti a miniszter-

elnök leiratát, melyben értesít, hogy a gazda-
sági egyesületi titkárok részére kedvezményes 
vasúti jegyek engedélyezése tárgyában intézett 
felterjesztésünkben foglaltakat figyelmébe aján-
lotta a kereskedelemügyi miniszternek. 

Ez ügyben a választmány újból fel-
terjesztés intézését határozza el á kereskede-
lemügyi miniszterhez. 

A gazdasági szaktudósitói intézmény. 
A földmivelésügyi miniszter értesít, hogy 

a kiegyezésben biztosított jogánál fogva a 
gazdasági szaktudósitói intézményt életbe-
léptette. 

A választmány feliratban fejezi ki háláját 
és köszönetét a földmivelésügyi miniszternek, 

A mi a tanfolyamok helyiségeit illeti, 
igen czélszerü, ha azok czéljaira megfelelő 
helyiségek állanak rendelkezésre, amire a 
nyitrai tanfolyamon Nyílra vármegye közön-
sége által szívesen fölajánlott tágas és világos 
helyiségek szolgáltak. 

A növendékek munkabeosztása reggeli 
6-tól e=ti 9 ig tartott napjában háromszori 
pihenéssel. A munkabeosztásnál az elméleti 
oktatás és a gyakorlati foglalkozás egymással 
czélszerüen váltakozva történt. 

A növendékek tanításánál főleg a kis-
gazda viszonyainak megfelelő gyakorlati irány 
volt szem előtt tartva. A növendékektel a 
tanfolyam tartama alatt több kirándulás téte-
tett Czocher és Sehwitzer urak- közelfekvő 
kajszai és könyöki gazdaságaiba, hol a gazda-
ság különböző ágaitól tartattak gyakorlatok 
az illető birtokos urak szíves útbaigazítása 
mellett. Ezeken kivül a helybeli állami szőlő-
és méntelepekre tétettek kirándulások, hol az 
illető szakközegek nyújtottak magyarázatokat. 

A tanfolyam rendelkezésére bocsájtott 
szép parkban egyes gyakor'ati keriészeti fogá-
sok lettek bemutatva s a növendékek a fák 
metszése, kapálása, tányérozása ; a szőlőben a 
döntés, bujtás, metszés, vesszőszedés, ojtás 
stb. gyakorlati keresztülvitelében is gyakorol-
tattak ; továbbá a komposzttrágya-készités, az 
udvar rendbentartása és a földmivesnek ház-
körüli teendői vitettek gyakorlatilag keresztül. 

A háziiparokból a tanfolyam keretébe a 
kosárfonás, kefekötés és bognáripar, seprű- és 
lábtörlőkészités vétettek fel, melyek közül az 
előbbi háromra a tanfolyam vezetője által 
adott időnkénti utasítások szem előtt tartásá-
val, helybeli mesterek oktatták a növendéke-
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hogy az egyesület ezen régi óhajtását megol-
dásra vezette. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 
tőzsdei sulyegység megváltoztatása ügyében a 
gazdasági egyesületek véleményei másolatban 
felküldettek a földmivelésügyi és kereskede-
lemügyi minisztereknek; mindezen vélemények 
különben a „Köztelek'-ben is közzététettek 
és valamennyije oda konkludál, hogy káros 
kihatással van a sulyegység megváltoztatása 
a forgalomra s az egyletek legnagyobb része 
ez inczidensből folyólag a tőzsdének törvény-
hozási uton való szabályozását is sürgette. 

Tudomásul szolgál. 
A földmivelésügyi miniszter a szőlő-

betegségek meghatározása tárgyában kiadott 
utasításai és a kérdőivek több példányát küldi 
meg az egyesületnek. Az utasítás a gazdakö-
zönségnek rendelkezésére áll ugy az „ 0MGE *-nél, 
mint a vidéki gazdasági egyesületeknél és a 
szőlöszeti vándortanítóknál. 

Tudomásul szolgál. 
A földmivelésügyi miniszter megküldi az 

egyesületnek a közérdekű öntözőcsatornák 
létesítése tárgyában készült törvényjavaslat-
tervezetet. 

. Szövetség titkára jelenti, hogy az e tárgy-
ban tartott ankéten Vancsó Gyula és szóló 
képviselték az egyletet. 

A törvényjavaslat-tervezet az ankét által 
örömmel üdvözöltetett és egyik nagy előnye, 
hogy az állam igen jelentékeny dotáczióval 
járul ezen öntözö-csatornatársulatok létesí-
téséhez. 

Az igazgató-választmány Zselénski Bóbert 
gróf felszólalása után a törvényjavaslat el-
készültét örömmel veszi tudomásul. 

Szövetség titkára jelenti, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter megküldte az egyesület-
nek a „Gazdasági munkás- és cselédpénztár" 
létesítéséről szóló törvényjavaslat tervezetét 
és az e tárgyban tartandó értekezletre kikül-
dötteket kér. 

Gróf Dessewffy Aurél jelenti, hogy a 
most folyó ankéten az egyesület képviseleté-
ben Scitovszky János és Bubinek Gyula vesz-
nek részt s egyúttal sajnálatát fejezi a felett 
szóló, hogy az ily értekezletek előadmányául 

ket, mig az utóbbi két ipar gyakorlása a tan-
folyam vezetőjének utasítása és ellenőrzése 
mellett, mesterek nélkül, az ügyesebb növen-
dékek vezetése mellett történt. 

A tanfolyamon készült 135 drb kosár-
fonó-munka, 5C0 drb kefe, 84 drb bognár-
munka, 87 drb czirokseprü, 30 drb szalmaláb-
töriő, összesen tehát 836 darab. Ezekből a 
vizsga alkalmával a növendékek jutalmazására 
179 drb iparczikk fordíttatott, a többi rész-
ben eladatott, részben ai most megnyílt kiállí-
tás számára tartatott vissza. 

Ezen adatokból ugy látszik, mintha az 
ily tömeges iparczikkek elkészültével talán a 
kisipar lenne megrövidítve ; de nem szabad 
szem elől téveszteni azt, hogy ezen tanfo-
lyamnak nem czélja, hogy a növendékeket 
mesterekké képezze, a mi ily rövid idő s 1 itt 
teljesen lehetetlen is volna, hanem igenis 
czélja az, hogy a kisgazda a téli időben, mi-
dőn ugy sincs kellőleg foglalkoztatva gazda-
ságában, legalább hasznos foglalkozást ta'ál-
jon és megtanulja a gazdaságában szükségelt 
eszközök és eszközrészek készítését, kijavítá-
sát s általában némi kézi ügyességre tegyen 
szert. 

A mi a növendékek nevelését illeti, a tanítá-
son kivül nagy súlyt helyeztünk s ittlétük alatt 
katonai fegyelemszerü tartás mellett a rend-
szeretet, takarékosság és tisztasághoz lettek 
szoktatva, mire a tanfolyam vezetőjének 
gondos ellenőrzése mellett a jobb előmenetelt 
tanusitó növendékekből időnként a „tanuló 
gazda"-nak és a „szobafelügyelők"-nek elő-
léptetettek voltak hivatva felügyelni az időről-
időre adott megfelelő utasítások szerint; mig 
a helyiségek tisztántartását ugyancsak ezek 
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szolgáló törvényjavaslat-tervezeteket az egyesü-
let későn veszi kézhez s a kiküldötteknek 
nincsen idejük a tárgy beható tanulmányo-
zásához. 

Hosszabb vita után, melyben Scitovszky 
János, gróf Dessewffy Aurél, Makfalvay Géza, 
Bubinek Gyula, gróf Zselénski Bóbert vettek 
részt, az igazgató-választmány a cseléd- és 
segélypénztár létesítéséről szóló törvényjavas-
latot fontosnak és felette szükségesnek tartja, 
azonban a javaslatnak egyes intézkedései a 
földbirtokos osztályra nézve aggályosaknak 
látszanak; a választmány az egyesületet az 
ankéten képviselőknek oly értelmű megbízást 
ad, hogy ezen aggályaiknak a most folyó 
ankéten kifejezést adjanak. 

Földmivelők Országos Egyesülete. 

Szövetség titkára ismerteti azon mozgal-
mat, amely a földmivelőknek egy országos köz-
ponti szervezete megteremtését tűzte ki czéljául. 

E tárgyban az igazgató-választmány a 
szövetségi nagygyűlés elé a „Kőztelek" mult 
(37) számában közölt javaslatot terjesztette elő. 

Végül a választmány a beérkezett alábbi 
iratokat vette tudomásul: 

Földmivelésügyi miniszter leirata, melyben 
a dohánykertészek jogviszonyának szabályo-
zásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására az 
értekezletre kiküldötteket kér. 

Ugyanannak leirata, melyben a gazda-
tisztekről és gazdasági alkalmazottak jogviszo-
nyának szabályozásáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására az értekezletre kiküldötteket kér. 

Biharm. g. e. átirata vásárokon szedett 
sertéseknek Ausztriába való kivitelük tárgyában. 

A sertésszállitásokról. 
Az Ausztriával mult évben kötött állategész-

ségügyi egyezmény, melyet a kormány a ki-
egyezés conditió sine qua non-jának tekint, 
az állatkivitelünkhöz kötött feltételekben lénye-
ges módosításokat hozott létre. A szállítás 
föltételeit s azzal összefüggő eljárás módo-
zatait tehát az exportáló közönségnek alapo-

felügyelete alatt megfelelő számú s a teendők-
ben szabályokkal utasított naposok végezték, 
kik közül az utóbbiak naponta osztattak be 
az esti rendelkezésen. 

A tanfolyam záró-vizsgája márczius hó 
6-án tartatott meg nagyszámú közönség jelen-
létében, mely alkalomra a növendékek által 
készült háziipari dolgokból a vizsgán részt-
vevő közönség részére egy kiállítás is tar-
tatott. 

A kiállítás vásárral volt egybekötve, 
mely elég élénknek mondható, amennyiben a 
tanfolya-a növendékei által készített s a mes-
terek által szolgáltatott munkaanyagnak leg-
nagyobb része elkelt. 

Közleményem illusztrálásául ide mellé-
kelve négy képet közlök, amelyek a tanfolyam 
épületének külső képét, a kertet, a bognár- és 
fonó-ipari munkálkodást tüntetik föl. 

Czikkem zártául a megye gazdasági 
egyesülete elnökségének és titkárának s mind-
azoknak, kik nem csekély feladatom megoldá-
sában készséggel segítségemre voltak, hálás 
köszönetemet fejezve ki, azon óhajomnak adok 
kifejezést, vajha a magas kormánynak a kis-
gazdák érdekében szervezett eme nagyfontos-
ságú intézményét s az általa kitűzött czélt a 
földmives osztály megfelelőleg átértve, az ily 
tanfolyamokat minél nagyobb számban keresné 
fel, a tanulási és tudási vágy bennük minél 
nagyobb mérvben felébredné s ezáltal szere-
tett hazánk minél inkább felvirágoznék. 

Pósfay Sándor. 
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san ismernie kell, mert 
azoknak figyelmen kivül 
hagyása miatt az ér-
dekelt fél súlyos anyagi 
károkat szenvedhet. 

Ezért talán nem végzek 
fölösleges munkát, ha ugy 
az Ausztriába irányuló, 
mint a belföldi sertésszálli-
tásnál követendő eljárást 
röviden ismertetem. 

Az Ausztriával kötött 
egyezmény értelmében oly 
községekből, melyekben 
sertésekre ragadós beteg-
ség (sertésvész, sertés-
orbáncz, ragadós száj-és 
körömfájás) a hatósági 
zár feloldásától számított 
40 nap óta nem uralkodik 
s a községgel közvetlenül 
szomszédos községek is 
vészmentesek és az illető 
község, a honnan az 
állatok származnak, az 
időközönként megjelenő 
,Állategészségügyi Érte-
séfó'"-ben a szabadforga-
lomból kitiltva nincsen, 
sertések minden külön 
engedély kikérése nélkül 
szabadon szállíthatók 

Ausztriába; mig ellenben 

a sertésekre ragadós 
betegséggel fertőzött s 
ezekkel szomszédos, vala-
mint az osztrák szabad 
forgalomból a betegség 
behurczolása miatt ki-
tiltott s az .Állategész-
ségügyi Értesitő"-ben ki-
tüntetett községekből, 

illetve közigazgatási já-
rásokból s a kitiltott járá-
sok 10 kilométernél köze-
lebb eső szomszédaiból 

Ausztriába sertéseket 
csakis az osztrák belügy-
miniszter által adott 

külön engedélyek alap-
ján szabad bevinni. 

A szállítási engedélyek 
kieszközlésénél ezután is 
a földmivelésügyi minisz-
ter jár közbe akkor, ha 
hozzá megfelelően fel-
szerelt kérvények kellő 
időben benyujtatnak. Hogy 
a folyamodók a szállítási 
engedélyt kellő időben s 
a kért vásárnapokra meg-
kaphassák, kérvényüket a 
vásár napját megelőzőleg 
11—12 nappál kell köz-
vetlen a földmivelésügyi 
minisztériumba benyúj-
tani akkor, ha az illető 
kérvényének távirati elin-
tézését akarja; ez esetben 
a kér vény nyel együtt négy 
forint távirati költség is 
felterjesztendő. Kérvé-

nyeknek a hatóságok, vagy 
bizományosok utján vaió 

felterjesztése teljesen 
fölösleges. 

Ha a folyamodó kér-
vényének Írásbeli elinté-
zését akarja,akkora kér-
vényeket a vásár napját 
megelőzőleg 14—16 nap-
pal kell benyújtani, mivel 
az írásbeli elintézés hosz-
szabb időt vesz igénkbe. 

Ha az elszállítandó 
állatok fertőzött község 

3. ábra. A nyitrai gazdasági téli tanfolyam helyisége, a régi vármegyei közkórház. 

54. ábra. A nyitrai gazd. téli tanfolyam kertje munkában lévő tanulókkal. 
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területén vannak, akkor 
a kérvény mellé hatósági 
állatorvosi bizonyítvány 
is csatolandó, melyben 
igazoltatni kell az el-
szállítandó állatok egész-
ségügyi állapotát, a szál-
lás vészmentességét ős 
fertőzött területtől elkü-
lönített voltát. A folya-
modványban mindkét eset-
ben ki kell tüntetni az 
elszállítandó sertések szá-
mát s hogy az állatok, 
mely község területén 
vannak, mely vasúti ál-
lomáson lesznek berakva 
s mely vásárra kívánja 
folyamodó az engedélyt. 
Hogy a kérvények a fent 
jelzett időben és sem 
korábban, sem pedig ké-
sőbben ne nyújtassanak 
be, az azért szükséges, 
mert ha a jelzett időnél 
korábban nyújtatnak be 
a kérvények, minthogy 
azok a földmivelésügyi 
minisztériumban azonnal 
elintéztetnek, az osztrák 
belügyminiszter, mint azt 
az eddigi tapasztalat bi-
zonyítja, nem a kért vá-
sárokra adja meg az en-
gedélyt, hanem korábbi 
vásárokra, valószínűleg 

azért, mert fenforog a 
lehetősége annak, hogy 
a kért vásár napja s a 
kérvény benyújtása közti/ 
hosszú időközben vala-
mely ragadós betegség 
az elszállítandó állatok 
közt is fellép. A későn 
beadott kérvényeknél pe-
dig az idő rövidsége 
miatt az engedély későn 
érkezik, ugy, hogy kellő 
időben az állatok el nem 
szállíthatók. 

Az Ausztriával kötött 
egyezménynyel kapcsola-
tosan a földmivelésügyi 
miniszter sertéseknek az 
ország területéről a kő-
bányai és győri hizlaló 
telepekre való szállítását 
is szabályozta. A rendelet 
értelmében a kőbányai és 
győri állategészségügyi 
hivatalosa szállítandó 

sertések csak oly vasúti 
állomáson rakhatók be, 
melyek vészmentes község 
területén feküsznek, vagy 
amelyen, habár fertőzött 
község határaihoz tar-
tozik, a befertőzés ve-
szélye ki van zárva. Ne-
vezett állategészségügyi 
hivatalokba oly községek-
ből, melyekből a fent 
ismertetett valamely ok 
folytán az Ausztriába irá-
nyuló sertésforgalom tilal-
mazva nincsen, sertések 
szabadon szállíthatók, ha 
a tulajdonos igazolni 

tudja, hogy 30 nap óta 
megszakítás nélkül van-
nak a községben s ez 
idő alatt egészségeseknek 
bizonyultak. A serté-

seknek szállítás előtt esz-
közlendő vizsgálatát nem-

56. ábra. A nyitrai gazd. téli tanfolyam tanulói kösárkötés közben. 

55. ábra. A nyitrai gazd. téli tanfolyam tanulói bognármunkával foglalkozva. 
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csak állami állatorvos eszközölheti, mint 
eddig, hanem az illető rakodó állomáshoz ki-
rendelt hatósági állatorvos szakértő is. 

Sertésekre ragadós betegséggel fertőzött 
s az osztrák szabad forgalomból kitiltott köz-
ségek vészmentes helyeiről csakis állami állat-
orvos vizsgálata alapján szállíthatók ser-
tések a hizlalótelepekre a következő feltételek 
mellett: Azon esetben, ha a sertések legalább 
100 kg. élősulylyal birnak s a fertőzött, vagy 
a kitiltott község vészmentes helyén 30 nap 
óta együtt tartattak, a tulajdonosnak az el-
szállítás engedélyezése végett a földmivelésügyi 
minisztériumhoz kell folyamodni s a folyamod-
ványban jelezni kell az elszállítandó s ezekkel 
együtt tartott összes sertések tartózkodási 
helyét, számát, súlyát továbbá azt, hogy az 
elszállítandó s a többi összes sertések, mely 
naptól kezdve vannak a jelenlegi helyükön, 
átestek-e már a sertésvészen, végül, hogy az 
állatok tartózkodási helye mily távolságra fek-
szik a köiség fertőzött helyeitől, illetve, hogy 
a rakodó állomás fertőzött terület érintése 
nélkül elérhető e. A folyamodványhoz állat-
orvosi bizonyítvány csatolandó, melyben a 
sertések egészségi állapota és az állatok tar-
tózkodási helyének vészmentessége igazolandó. 
Ha a folyamodó kérelme teljesíthető, a nvnisz-
ter utasítja az állami állatorvost az eljárás 
foganatosítására, ki kedvező eredményű helyi 
szemle után a szállítmányt továbbítja. 

Azon esetben, ha fertőzött, vagy forgalmi 
korlátozás alatt álló község vészmentes helyé-
ről szállítandó sertések élősúlya a 100 kg.-ot el 
nem éri, akkor a tulajdonos az elszállítandó 
és a sertések tartózkodási helyén legalább 
20 nap óta megszakítás nélkül tartott s ezen 
idő alatt egészségesnek bizonyult sertések 
számát az illetékes kerületi állami állatorvos-
nak bejelenti, ki á helyszínre kiszállva, az 
állatokat egyenként megvizsgálja, számba veszi 
és 10 napi megfigyelés alá helyezi, az eljárásá-
ról szerkesztett jegyzőkönyvet pedig a szállí-
tási engedély kieszközlése végett a földmive-
lésügyi minisztériumba felterjeszti. Ha a tulaj-
donos a sertéseket a megfigyelési idő eltelte 
után el nem szállítaná, a szállítás később is 
eszközölhető, erről azonban az állami állat-
orvos értesítendő. Oly esetben, midőn az 
állatbirtokos a 10 napi megfigyelési idő tartama 
alatt az eljáró állami állatorvosnak bejelenti, 
hogy az elszállításra bejelentett sertéseken 
kivül, a sertések tartózkodási helyén levő 
többi sertéseket, vagy azok egy részét is el-
szállítani kívánja s beigazolja, hogy azok a 
10 napi megfigyelési időt megelőzőleg 20 nap 
óta s a megfigyelési idő alatt is megszakítás 
nélkül jelenlegi helyükön tartattak, azok el-
szállításához ujabb megfigyelési idő kitűzése 
nem szükséges. 

Az ország vészmentes helyéről származó 
sertések az ország területén szabadon hoz-
hatók forgalomba; a fertőzött helyről szár-
mazó sertések szállítását a sertésvész elfojtása 
czéljából kiadott miniszteri rendelet szabályozza. 

Sertésvészszel fertőzött községből, vagy 
városból sertéseket elszállítani csak az I. fokú 
hatóság engedélyével s kizárólag vonaton, 
vagy szekéren szabad és pedig: fertőzött 
község ' elzárt helyéről beteg, vagy beteg-
gyanus sertés csakis a község határán belül 
azonnali levágásra, állatorvos által egészséges-
nek talált sertés azonban azonnali levágásra 
más községbe is elvihető. Fertőzött község el 
nem zárt (vészmentes) helyéről szintén ható-
sági engedélylyel vasúton, vagy szekéren más 
községbe is elszállíthat ók sertések levágásra,vagy 
továbbtartásra, de a továbbtartásra szállított 
állatok a rendeltetési helyen 30 napig elkülö-
nítve megfigyelés alatt tartandók. 

A szállítási engedélyt, h í ugyanazon tör-
vényhatóság és közigazgatási járás területén 
belül való szállításról van szó, a sertések 
származási helye szerint illetékes I. fokú ható-

ság (főszolgabíró, rendőrkapitány), a járás 
területén kivül történő szállításnál szintén az 
I. fokú hatóság, de a rendeltetési hely szerint 
illetékes I. fokú hatóság hozzájárulásával adja 
meg. Más törvényhatóság területére történő 
szállításoknál a rendeltetési helyre illetékes 
törvényhatóság első tisztviselőjének (alispán, 
polgármester) hozzájárulásával a származási 
hely törvényhatóságának első tisztviselője adja 
meg a szállítási ergedélyt. 

Sertéseket a budapest ferenczvárosi ser-
tés-konzumvásárra az ország bármely községé-
ből szabad szállítani, tekintet nélkül arra,' 
hogy a származási hely fertőzött-e, vagy 
vészmentes. 

Szállítások alkalmával, mivel a sertések 
felrakáskor vizsgálat alá esnek, rendszerint 
csak marharakodóul engedélyezett állomáson 
rakhatók fel. Egyes indokolt esetekben azon-
ban, midőn marharakodó állomás a sertések 
származási helyétől távol esik s az állatoknak 
odaszállitása nagy anyagi veszteséggel járna 
vagy a rossz idő miatt lehetetlen volna, a 
földmivelésügyi miniszter megengedi, hogy az 
állatok oly állomáson ia berakhatók legyenek, 
melyek marharakodóul engedélyezve nincsenek. 
Az ilyen kivételes rakodási engedélyeket a 
miniszter csakis esetről-esetre engedélyezi s az 
engedély 10 napi érvényességgel bír. Az enge-
délyezés iránti kérvények a földmivelésügyi 
miniszterhez nyújtandók be, melyben a szállí-
tandó állatok származási és rendeltetési helye, 
továbbá a vasulállomás, ahol az állatok be-
rakandók lesznek, megjelölendők. Ajánlatos 
még a kérvényben jelezni azt is, hogy a 
vasúti állomás fertőzött terület érintőse nél-
kül elérhető-e. 

FoMnyi László. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpel; Káisáit. 

Luczerna- és lóhereszáritás léczes 
száritókon. 

ű Mindkét takarmány szárítása, ha nem 
okszerűen történik, akkor ritkán sikerül belő-
lük a gazdának tökéletes szénát csinálni; ha 
nagyon megszárad, levele hull el, ha harma-

A szárító minden egyes alkatrésze'külön-
álló darab, melyek egymással a takarmányból 
készített kötéllel, vagy vesszőguzszsal vannak 
megerősítve azért, hogy költöztetés alkalmával 
könnyen lehessen szétszedni és a tengelyen 
szállítása nehézségekbe ne ütközzék. 

Az a jelzésű 5 méter hosszú hegyezett 
végű 15 cm. átmérőjű tölgyfakarók 30 cm. 
mélyre rézsut a földbe veretnek,, felső végeik 
villaalakulag egymásra hajtva, az érintkezési 
ponton guzszsalmegerősitetnek. A karók 30 crn.-
nyire kiálló hegyes végei a takarmány meg-
fogására, a villaalaku nyereg a tetőlécz el-
helyezésére szolgál. A karókba felfelé 90°-nál 
valamivel kisebb szög alatt illesztett 30 cm. 
hosszúságú, az ábrán 5-vel jelzett faszegek az 
oldalléczek elhelyezésére és a takarmány meg-
fogására szolgálnak; ilyenformán a lécz súlya 
a karószegen egyaránt oszlik meg. Két egy-
mástól 3 méterre .eső karószögön 6 oldal- és 
1 tetőlécz nyugszik (az ábrán c jelzéssel) egy-
mástól egyenlő távolságra, végeiken guzszsal a 
karókhoz erősítve, miáltal az egész alkotmány 
szilárdsága biztosítva van. A körülmények 
szerint a szárit^ hosszúsága kisebb, vagy 
nagyobb lehet a karószögek és lécnek egy-
mással való összekapcsolása szerint. 

A lekaszált területen a szárítók, a rendek 
menetét keresztül metszve, állíttatnak fel egy-
sorba, vagy egymástól oly távolságra a rendek 
vastagsága, illetőleg a takarmány mennyisége, 
a terület alakja és felületéhez mérten, arra 
ügyelve, bogy a takarmányt sem nagyon messze, 
sem hegyre ne hordjuk a kézi munka meg-
takarítása s az időkímélés szempontjából. 

A lekaszált takarmányt rendes. körül-
mények között 24 órai, vagy ha a rendek forgatása 
szükségessé vált, 36 órai fonnyadás után gyűj-
teni lehet. A kaszáló-gép alkalmazása azért 
előnyös, mert a forgatás munkája legtöbb 
esetben elmaradhat. 

A gyűjtésre befolyással van az időjárás 
és a takarmányrendek vastagsága s ezért nem 
kötheti magát seoki szorosan említett óra-
számokhoz, hanem jobban kifejezve, akkor, 
mikor a levél és szár elfonnyadt, gyűjthetünk, 
de csak a harmat felszáradása után, mert ellen 
esetben a csak fonnyadt, de külsőleg meg 
nem száradott növény összerakva elromlanék. 

A munkások mindenike külön rendet 
véve, a szárító felé gyűjtve halad, míg egy 

57. ábra. Léczes lóhere-szárító. 

tosan lesz összegyűjtve, megpenészesedik, esős 
időjárásban pedig rothadásnak indul és el-
teregetve csak a kórója marad meg. Értékes 
szénát csak ugy nyerhetünk, ha a szárításnál 
minél kevesebbet bajlódunk vele. 

Az 57. számú ábrán feltüntetett léczes 
száritókon való szárítás jó eredményre vezet, 
ha csak nagyon kedvezőtlen időjárás ezt nem 
akadályozza meg. 

villaterüre valója lesz, mikor is azt a.szárító-
hoz viszi s a mellé leteszi; azután visszatér 
ugyanezen munkát végezni, mig rendjét a 
száritóig felgyüjtötte s csak azulán kezd bele 
más rendbe. 

A szárítók melleit alkalmazott ügyesebb 
munkások hivatása a gyűjtők által összehordott 
takarmányt a szárítókra rakni, t. i. az első 2 
villa takarmányt a.két karószög egy irányban 
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levő 2 alsó szegére, az ezután következőt a 
rajta fekvő lécz közepére teszik, mintegy meg-
fogva az előbb elhelyezettet s igy folytatjuk 
felfelé a befejezésig. A takarmány á kiálló 
szegek és helyes rakás folytán egymást össze-
tartja ugy, hogy a szél megbolygatásától, vagy 
a lecsúszástól nem kell tartani. 

Magasabb száritókat készíteni nem czél-
szerü, mivel a főidről tisztességes befejezést 
nem nyérhetnének, valamint szélesebbet sem, 
mert az eső a takarmány felületén lassabban 
folyhatna le s igy könnyen beázhatnék. A leirt 
szárító 2 karószöge közzé 10 q. takarmányt 
lehet elhelyezni. 

A száritóra rakott takarmány prizmaala-
kulag néz ki és alul, felül, kivül és belül a 
levegővel érintkezve, egyenletes száradáson 
megy keresztül, zöld szinét megtartja, mivel a 
kilúgozástól meg lett védve, a levelek ászáron 
maradnak s csak a külső felület vészit vala-
micskét értékéből. 

Esőzések alkalmával csekély veszteséggel 
biztonságban áll a takarmány, kedvező idő-
járás esetén 3 nap alatt már megérett a kaza-
lozásra. 

A szárítók a takarmányos táblán marad-
hatnak ugy, hogy a kaszálások alkalmával 
csak az oldalléczeket kell levenni, hogy a 
szárító alatt a kaszálás akadály nélkül esz-
közölhető legyen. 

A szárító alkatrészeit a tartósság bizto-
sítására bekátrányozni nem szabad, mivel szaga 
a takarmányt átjárja s igy ehetetlenné válik. 

A luczerna szárítása tulajdonképen csakis 
ily módon vezet kellő eredményhez; ellenkező 
esetben vermelni, a tornai, vagy zsombolyai 
módszer szerint elhelyezni ajánlatos; a ló-
herével csak az esetben tegyük ezt, ha a 
szárítás munkája a folytonos esőben lehetetlen, 
mert az előbbi szabadon szárítva romlik és 
leveleitől megfosztva, vastag és kemény rostu 
szárából nem szívesen táplálkozik az állat; az 
utóbbinál a levelek elhullása mellett is a 
vékony és lágyabb szár mindég Ízletes táplá-
lékot nyújt. 

A jól szárított luczerna és lóhere, amint 
a gyakorlat is mutatja, sokkal nagyobb értékkel 
bir, mint a besavanyítottak; de az -is igaz, 
hogy a kilúgozott csekélyebb értéket képvisel, 
mint bármely silány réti, vagy hegyi széna. 

A három karóból összeállított ismeretes 
szárító lobrok annyiban birnak hátránynyal az 
itt ismertetett léczes száritóval szemben, hogy a 
takarmány a karók közé rakva, összetömődik, 
a levegő nem férhet hozzá, a száradás erjedve 
történik, amit a zöldes-barna szin is elárul, a 
kilúgozásnak nagyobb felület van kitéve, az 
előállítási költség pedig mindkét száritónál egy-
forma. Székely Gábor. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Mérges takarmányfü. 
A fodorsás vagy édespázsit (Glyceria spec-

tabilis) hazánkban is nagyon elterjedt fü; 
folyamaink, tavaink partjain többnyire ott 
látjuk s némelykor ő ilyen helyeken az uralkodó 
növény; a rétek nedvesebb helyeiről sem 
szokott hiányozni. Addig mig sása zsenge, 
különösen a szarvasmarha szereti, de ha már 
megöregedett a fü, a szarvasmarha sem nyul 
hozzá szívesen. 

Ha egészséges a fodorsás, akkor nincs 
vele semmi baj ; csakhogy nagyon gyakran 
egy üszöggomba, az Ustilago longissima, meg-
támadja levélzetét. Ilyenkor a fodorsás levelein 
olyanforma hosszúkás, sötétszinü sávok mutat-
koznak, mint a minők a száruszög (Urocystis 
occulta) által megtámadott rozs szárán és 
levélhüvelyén látszanak. 

Az üszkös fodorsás leveleina bőr később 
a sávok hosszában felrepedezik, mikor azután 

az egész levél elrongyosodik és összeszárad; 
ez elgyengiti a fü szárát is, ugy hogy a szár 
is elcsenevészedik a nélkül, hogy virágot hozna. 

Ar üszög, a mint az elmondottakból ki-
tűnik, nagy baja a növénynek, a fodorsásnak. 
De e mellett az üszkös fodorsás, mint ezt 
J. Eriksson, a gabonarozsdát illető tanulmá-
nyairól hires svéd kutató, a „Zeitschrift für 
Pflanzenkrankheiten" nevü német folyóiratban 
leirja, nagy bajt okozhat a gazdának is.*) 

Svédország déli részében, Malmö mellett, 
egy gazdaságban a mult év május 31-én dél-
után 2Va órakor körülbelül 100 darab szarvas-
marhát etettek frissen kaszált fodorsással. Az 
etetés után másfél órára az állatok a következő 
tünetek mellett betegedtek meg : 

Hasmenés állott be, a test hőmérséklete 
leszállott 37 4o C.-ra; bőrük hideg volt, ha 
csak lehetett ledültek, mikor aztán csak nehezen 
birtak felkelni; a tejet visszatartották. Ujabb 
másfélóra elteltével azonban az állatok, 3 
darab kivételével, melyek csak este 7 órakor 
állottak talpra, meggyógyultak. Másnap az 
állatok a fodorsáshoz már nem nyúltak. . 

Néhány nappal az előbb emiitett esetre, 
egy másik gazdaságban a fodorsás etetése 
után 3 darab tehén annyira rosszul lett, hogy 
vágóhidra kellett adni azokat. Végre nehánv 
hét múlva egy 3 ik gazdaságban is hasonló ok 
miatt, szintén jelentkezett a betegség s e miatt 
egy darab tehenet kénytelenek voltak levágni. 

Az elmondott esetek mindegyikében a 
fodorsás, mint a vizsgálat kiderítette, igen nagy-
mértékben üszkös volt; az etetett tekarmány-
ban semmiféle más mérges növényt vagy 
növényrészt nem lehetett találni s igy a 
mérgezésért egyenest az üszkös fodorsást 
lehet okozni. 

Ilyesféle mérgezést — irja Eriksson — 
Svédországban eddig nem észleltek, a mi 
annál meglepőbb, mert a fodorsás Svédország-
ban nagyon el van terjedve s etetését egyre 
jobban felkarolják. De a fodorsás üszögbetegségét 
okozó gomba, az Ustilago longissima, is nagyon 
el van terjedve Svédországban, legalább 
Eriksson Stocholm környékén az utóbbi év-
tizedek alatt csaknem minden évben talált 
üszkös fodorsást. 

Azonban a fodorsást a svédek rendesen 
nem etetiK friss állapotban, hanem mint 
szénát, megszárítva s igy lehetséges, hogy a 
fodorsás üszőggombája a szárítás alatt mérgező 
erejét elveszíti. 

Eriksson fent ismertetett közleményének 
kapcsán érdekes lesz megemlékeznünk egy 
hollandiai közleményről is, mely arról ad 
számot, hogy egy hollandiai gazdaságban minden 
baj nélkül etetik az olyan takarmányt, amely-
nek jórésze a buza köüszög szemeinek törme-
lékeiből áll. 

A kőüszög — okozója a Tilletia caríes és a 
Tilletia taevis nevü gomba — mint ismeretes,'a 
buza leggyakoribb, legközönségesebb betegsége, 
mely abban nyilvánul, hogy a buza érésének 
idején a kalászokban a rendes buzaszemek 
helyett szennyesszinü, a buzaszemnél rövidebb 
szemeket találunk, melyeket ha ujjaink közt 
szétmorzsolunk, belőlük zsiros, fekete, büdös 
por morzsolódik ki. 

Általában az a nézet van elterjedve, 
hogy a buza hulladékaiból készült olyan takar-
mányliszt, vagy az olyan korpa, a melyben sok 
a kőüszőg, a marhára mérges és ha vemhes 
állatokat etetünk az ilyen takarmánynyal, azok 
elvetélnek. 

Ezzel a hittel szemben G. Staes példát 
hoz fel arra, hogy egy nagy marhatartást üző 
hollandiai gazdaságban évek óta üszkös takar-
mányt etetnek, a nélkül, hogy ennek a leg-

*) Lásd az emiitett folyóirat ezidei 1. számának 
15. lapján a „Giftiges Süssgras, Glyceria spectabilis, 
von Utilago longissima befallen" czimü czikkét. 

csekélyebb káros következményei mutatkoztak 
volna. *) 

A szóbanforgó gazdaságban már 12 év 
óta ugy a lovak, mint a szarvasmarhák, 
napról napra, nagyon üszkös gabonahulladék-
ból készült takarmánylisztet kapnak. Olykor a 
hulladék, melyből a lisztet készítik, csaknem 
kizárólag még többnyire ép, — szét nem mor-
zsolódott — kőüszőg szemekből áll, a mi 
mellett némi aszott gabona- és gyommag talál-
ható. Ugyanis a gazdaság tulajdonosa — igy 
mondja el Staes — megvásárolja a Duna 
melletti országokból**) Svédországba hozott 
buza első kitisztításánál nyert hulladékot, ezt 
megőrli s mielőtt etetné, 24 órán át vízben 
áztatja. Ebből a takarmánylisztből télen 
minden darab marha 4'5 kgr.-ot kap naponta 
és sohasem észleltetett e miatt semmiféle 
beteges jelenség az állatokon. Évek óia nem 
vetélt el egy tehén sem s valamennyi állat 
jó húsban van. A malaczok azonban ettől a 
liszttől undorodnak. 

Staes azt is hiszi, hogy a 24 órai áztatás-
nál az üszögspórák legnagyobbrésze kicsírázik 
s ily állapotban az állatok bélcsatornájában 
elpusztul, miért azután lényegesen csökken az 
a veszély is, hogy az állatok alatt összegyűlt 
trágya a szántóföldeket inficziálja. M. Gy. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: Ifj. Sporzon Pál. 

Jelentés az iglói hegyi eke- és 
hegyi vetó'gépbenmtatásról. 

Érdekes és a hegyvidéken gazdálkodók 
számára hasznos bemutatást rendeztek az 
OMGE. és a Szepesvármegyei gazdasági egye-
sület f. évi április hó 27., 28. és 29-ik napjain 
Igló város határában. 

Mig a hegyi vetőgépek már a felvidék 
gazdái előtt is jórészt ismeretesek, addig a 
hegyi ekék dolgában csodálatosan elmaradt 
állapotok vannak ott. Az ókori ekékre emlé-
keztető, ekéknek nem is nevezhető eszközökkel 
műveli a kisgazda — de akárhány nagyobb 
gazda is — a földet. Rendkívüli erőpazarlás-
sal, ember- és állatkínzással kapargatják fel 
ezek a végtelen primitív alakú eszközök az 
amúgy is nehéz müveletü szívós, agyagos, 
vagy sziklás köves talajt. Nem csoda, ha az 
ilyen — szántásnak nem nevezhető — talaj-
mivelés mellett a föld nem tud eleget teremni. 
Igaz, hogy ott az égalji viszonyok is mosto-
hák, de jó tálajmiveléssel még sokat lehet a 
bajon segíteni. 

És ha az ottani gazdák eddig talán 
panaszkodhattak is, hogy megfelelő eszközök 
és gépek hiányában nem voltak képesek sem 
jó talajmüvelést, sem rendszeres jó vetést vé-
gezni : ez a bemutatás ennek a panasznak 
végét szabta. Ezen a bemutatáson láthattak a 
felvidék gazdái olyan hegyi ekét, mely az 
ottaniak felett nagyon de nagyon magasan áll 
ugy munkaminőség, mint szerkezet dolgában 
és láthattak oly vetőgépeket, melyek a he-
gyen való vetés legmesszebb menő követelmé-
nyeinek is teljesen megfelelnek. 

A bemutatásnak pedig legnagyobb sikere 
az volt — eltekintve a gépeken tett tapaszta-
latoktól — hogy a felvidék gazdáinak szemmel 
látható bizonyítékot nyújtott arról, milyenek a 
jő és megfelelő hegyi ekék és hegyi vetőgépek. 

A tulajdonképeni bemutatást megelőzőleg 
minden egyes gép ugy szerkezetileg, mint 
munkában meg lett vizsgálva. E vizsgálat 
eredményei az alább következő összehasonlító 
lapokon vannak feltüntetve. 

*) Lásd a ,Zeitschrift f. Pflanzenkrankheiten" 
mult évi 6. számában a ,Phytopathologische Beobach-
tungen aus Holland" czimü közleményt, a 352. oldalon. 

**) Az említett folyóirat igy mondja: „Aus den 
Donaulándern stammendem Getreide", mi alatt nyilván 
az Al-Duna melletti országok, főleg Románia értendők. 
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I. Hegyi ekék összehasonlító lapja. 
Az észleletek kifejezésének fokozatai: teljesen jó, jó, kielégítő, 

18 • ' £ É f f 

i kielégítő. 

Az eke megnevezése 

A gyáros czime és lakhelye 

10 jegyű h< 
Propper Samu Bndapest 

!. Sack Rudolf W 5 jegyű hegyi ekéje 
Propper Samu Budapest ... — ... 

i. Seholtz Á. Jáuernig. Fagerendelyes 
váltó-eke — 

t. Seholtz A. Jáuernig. -Vasgerendelyes 
váltó-eke ... * — -

5. Lehnigk-féle gépgyár r.-t. Vetschau 
" s váltó-ekéje.. 
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; átfordító szerkezet nehézkes. Kívánatos lenne i Ad 1. A munkaminőség kiválóan jó, ellenben 
Talyigája kitűnő. 

Ad 2. A munka minősége általában jó. Átfordító készüléke a szarvak meredeksége és rövidsége miatt czélszerütlen és nehézkes. Talyigája helyett 
Ad 3. Csakis tiszta talajban, sekély munkára használható, gyengébb vonóállat után is. 
Ad 4, 5. Csoroszlya hiánya folytán nem képesek tiszta barázdát húzni. Fordító és keverőképességük jó. Az átfordítás kiválóan könnyű 

vezetése nehézkes. Az ekefő kiképzése czélszerütlen, amennyiben könnyen eltömődik az eketest. 

Általános megjegyzés: 

jó 
ki-
égitő 
ú-

kielégitő 

változtatni. Szarvak rövidek. Az egész eke kissé nehéz. 

előbbiét ajánljuk, 

czélszerü, de az eke 

Kelt Iglón, 1900. évi április hó 29-én. i f j . Sporzon Pál s. k, . 
az ekebiráló-bizottság'előadója. 

A vetőgép neve 

A gyáros czime és 

lakóhelye 

I í . Hegyi vetőgépek összehasonlító lapja. 
Az észleletek kifejezésének fokozatai: teljesen jó, jó, kielégítő, nem kielégítő. 
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A vetőgép kezelhetősége A vetőgép szerkezete 
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l. „Viktória Drill" Hoffiierr és 
Schrantz Budapest 

!. „Mosoni Drül" Kühne Ede 
Moson 

3. ,IV. sz." hegyi vetőgép. 
Sack Rudolf Lipcse-Plag-
witz. Propper Samu Bpest. 

1. „Triumph" Lehnigk-féle gép-
gyár r.-t. Vetschau-
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telj. telj. teljesen teljesen 
jó jó jó jó jo jo , 

telj. ki- ki- ki- ki- nem 
jó elégitő elégitő elégitő elégitő kielégítő 

A gépek egyéb előnyei: 
Ad 1. A fészekbe vető készülék egyszerű és gyakorlati megoldása. A vetősaruk külön-külön lánczczal felemelhetők lévén, feleslegessé teszik egyrészt az ösztökét, 

másrészt megakadályozzák a vetősaruk könnyű eltöinődését. 
Ad 2. A vetőtengely a vetőkorongokkal együtt ' egyszerűen és könnyen kiemelhető, minek következtében a vetőkészülék rendbentartása kiválóan könnyű. A gép 

egyébként is egyszerű szerkezete miatt könnyen kezelhető. , 
Ad 3. A vetökészüíék .gondos kivitele és czélszerü szerke zete következtében a vetés egyenletessége . kiválóan jó. A gépen alkalmazott fék a gépet kiválóan alkal-

massá teszi meredekebb helyen való használatra is. A rugós lökésháritó alkalmazása, mely a vetést egyenletessé teszi. 
Ad 4. A gép sem szerkezetére, sem kivitelére, sem árira nézve a mi igényeinknek meg nem felet. 

Altalános megjegyzés : 
A hegyi vetögépeknél általában kívánatosnak látjuk a fék alkalmazását. 
A vetőgépekre általában kívánatos lenne valamely lökéstháritó alkalmazása. 

Kelt Iglón, 1900. évi április hó 29-én. Thallmayer V. s. k., 
a vetőgépbiráló-bizottság előadója. 
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I. Hegyi ekék. 

A hegyi ekék csoportjában bemutatásra 
kerültek : 

1. Sack Rudolf lipcse-plagwitz-i gép-
gyáros'W. 10. jegyű váltva forgató ekéje. 

2. Sack Rudolf lipese-plagwitz-i gép-
gyáros W. 5. jegyű váltvaförgató ekéje; 

3. Schlotz A. jauernigi gépgyáros fage-
rendelyes ikerékéje. 

4. Schlotz A. jauernigi gépgyáros vas-
gerendelyes váltvaförgató ekéje. 

5. Lehnigk, vetschaui gépgyár R. T. vas-
gerendelyes váltvaförgató ekéje. 

A bemutatás tárgyát képező ezen öt eke 
mindegyike előbb szerkezetileg, később munka-
minőségre nézve, végül vonóerőszükségletére 
nézve lett megvizsgálva. 

Az egyes ekék szerkezeti leirása a kö-
vetkező : 

Sack Rudolf W. ̂  10. jegyű váltvaförgató 
ekéje aczélgerendelyre szerelt kettős, aczél-
öntetü, ekefejjel bir, melyre az egy darabból 
való kormánylemez és a szántóvasak erősitvék. 
Az eketest előtt álló csoroszlya az eketest át-
fordítása alkalmával önmagától beáll a helyes 
irányba. Az eketest a gerendely körül fordul. Át-
fordításnál a felül álló eketalpat átfogó villás 
szorítót felhúzva, az egész eke szarvaihál fogva 
felemeltetik, mire az eketest egy lóditásrá át-
bukik felső része alul kerül, az alsó eketest 
felülre jut s enr̂ ek eketalpára rátolatik a 
villás szorító, mire az átfordítás be van 
fejezve. Maga ez a művelet egyszerű, köny-
nyen megtanulható. A bíráló-bizottság csak 
azt kifogásolta ezen ekénél, hogy a szarvak 
rövidsége és meredeksége miatt az átforduló 
eketest kormánylemezének nyúlványa könnyen 
megüti a gyakorlatlan munkás lábát, amint az 
a bemutatás alkalmával tényleg meg is tör-
tént. Ezen a bajon azonban könnyen segíthet 
a gyáros azzal, hogy az ekeszarvat valamivel 
hosszabbra veszi vagy hátrább hajlítja s ezzel 
az ezen ekével szemben támasztott egyetlen 
kifogás is elesik. 

Az ekén önvezeték van, tehát azt munka 
közben tartani nem kell, egyedül járhat a 
barázdában. 

Különös figyelmet érdemel azon eke 
talyigája, melynek könyökbe hajtott tengelyét 
égy kézfogással vízszintesbe lehet állítani s 
ilyenformán az eke minden barázdát egyenle-
tesen húzhat meg, mert bármelyik kereke jár 
is a barazdában, a tengely mindig vízszintes 
állásban marad, A kerékagyak kikopását 
megakadályozza a Sack által legújabban 
készített pormentes kenőszelenczés kerékagy, 
mely teljesen elzárja a por útját s ezzel meg-
szünteti a tengelycsap vagy csapágy kikopását. 

Sack Rudolf W. 5 jegyű hegyi váltva-
förgató ekéje szerkezetre nézve teljesen azonos 
az előbbivel, csak méretei kisebbek, munka-
mélysége csekélyebb s az egész eke könnyebb 
az előbbinél. Talyigája egyenes tengelyű, ken-
gyelcsavaros állitható kerékkel. Ez a talyiga 
korántsem olyi jő, mint az előbbi s vele az 
eke nem is végez oly tiszta munkát mint az 
előbbivel. Egyébként ugyanaz mondható-ezen 
ekéről mint az előbbiről. 

Scholtz A. jauernigi gépgyáros fageren-
delyes ikerekéje áll a gömbölyű gerendelyre 
erősített két teljes eketestből. A gerendelyen 
az eketestek mereven áüanak, mig a szarvak 
átfordithatóan vannak rászerelve. Az eke át-
fordítása (váltása) ugy történik, hogy a szarva-
kat állásukban rögzítő kapocs vagy kilincs 
kihuzatik, mire a szarv átfordítható annyira, 
hogy az egyik, alsó vagy felső eketestnek 
megfelelő állásba jut. Ennyire átfordulva a 
szarvak rögzítője önműködőlég, bezáródik s 
most a szarvakat megemelve, azon eketest 
kerül alul, amelyik felé a szarvak döntve, 
illetve fordítva lettek. Ilyenformán az átfordítás 
nagyon egyszerű és kényelmes, amennyiben az 
egész ekét nem kell felemelni ' átfordítás köz-

ben, csak a kikapcsolt szarvakat kell a kívánt 
eketest felé dönteni. 

Az eke vízszintes tengelyű fakerekes 
talyigával van alá támasztva, mely a geren-
delyen, a barázdamélységnek megfelelően 
előbbre vagy hátrább akaSzthátó. 

Csorosklyája nincs, ami mindenesetre 
hiba, a munkaminőség rovására Önvezetéke 
nem lévén, az ekét munkaközben vezetni, tar-
tani kell. 

Scholtz A. vasgerendelyes váltfa forgató 
ekéje áll az ivbe felhajtott gerendely alatt el-
helyezett s vízszintes tengely körül elforgat-
ható közös ekefőből, melyre a közös kormány-
lemez és a két szánjóvas erősitvék. Ezen eké-
nél az átfordítás abban áll, bogy az ekét rög-
zítő villás szorítót, melynek Szára a szarvak 
közé nyúlik, kiakasztják, erre az ekét szarvai-
nál fogva felemelik, mire az eketest majdnem 
önműködőlég, igen kevés lóditásrá átfordul és 
a villás szorító letolásával állásában rögzít-
hető. Mivel az eke könnyű, az eketest súly-
pontja mélyen fekszik, az átfordítás is igen 
könnyű és kényelmes. Az ekefő fordító készü-
léke több egymás mellé szerelt darabból áll-
ványa barázdalap nem egy sikball fekszik s 
ennek következtében csak kiásé nyirkosabb 
talajban is betömődik az ekefő, elfullad az 
eke és kiugrik a barázdából. Gsoroszlyája s 
önvezetéke nincs, az ekét tehát munkaközben 
vezetni kell, járása bizonytalan, ingadozó. 
Talyigája fakerekes, vízszintes tengelyű s a 
gerendelyen előre-hátra akasztható. Maga a 
talyiga aránylag keskeny, könnyű s emiatt 
könnyen felbukik. 

A Lehnigk-féle vasqerendelyes váltóeke 
szerkezetére nézve szakasztott mása az előbbi-
nek, ugy hogy a kettő közt sem szerkezet sem 
munkaminőség dolgában külömbséget tenni 
nem lehet. 

Ami a bemutatás alkalmával észlelt 
tapasztalatokat illeti, arról az alábbi össze-
hasonlító táblázat adatai adnak felvilágosítást. 

A táblázatban felsorolt adatokból elég 
világosan kitűnik, miként feleltek meg a be-
mutatott ekék feladatuknak. 

Ezekhez még csak a következő meg-
jegyzéseket lehet fűzni, melyek a táblázatban 
helyszűke miatt csak röviden vannak jelezve. 

A Sack-féle ekéknél a már előbb emlí-
tett átfordító szerkezet változtatása az eke-
szarvak meghosszabbításával teljesen elér-
hető lenne. 

Igaz, hogy az eke nehezebb mint a 
többi ekék, de ez csak látszólagos hátrány, 
mert az átfordítás, tehát az eke felemelése 
csak a barázda végén szükséges. Munkaközben 
az ekét vezetni nem kell, tehát a munkás 
ezen idő alatt nem kénytelen erőt kifejteni. 
Ezzel szemben a többi ekék kényelmes és 
könnyű átfordithatósága állitható előnyül. De ez 
is csak látszólagos előny, mert igaz, hogy a 
barázda végén a munkás kevés erővel, kényel-
mesen fordíthatja át az ekét, de az is igaz, 
hogy az eketzarvat az egész uton kell tartani 
s hogy ez sokkal fárasztóbb mint a Sack eke 
átfordítása, ahhoz felesleges bővebben hozzá-
szólni. Aki látta, hogy hogyan verekedik a 
béres az ekével azjegész uton, hogy benn 
tarthassa a barázdában, az hamar rájut arra, 
hogy mégis csak kényelmesebb a barázda végén 
erőlködni egy perczig, mint az egész barázda 
mentén folyton erőlködni az ekével, hogy 
irányban maradjon. 

A kísérletek alkalmával kitűnt, hogy 
csoroszlya nélkül képtelen az eke tiszta 
barázdát húzni. A barázdaoldal szaggatott 
maradt, a barázdafenék vályuszerüen komo-
rodott be, a barázdahant pedig egyáltalán 
nem volt egyenletes. Az ekét éppen a 
csoroszlya hiánya miatt, a kisebb akadályok 
is kidobták a barázdából. A vízszintes tengelyű 
s be nem állitható talyigák szintén rosszaknak 
bizonyultak. A próbák alkalmával több esetben 
feldőltek. Szóval a csoroszlyával és állitható 

talyigával nem biró hegyi ekék nem felelnek 
meg feladatuknak. Azokkal jól szántani lehe-
tetlen, velük a munka emberre, állatra nézve 
egyaránt fárasztó. Mélyebb szántásra is alkal-
matlanok és a Sack-féle Wi 5 jegyű eke is 
jöbb munkát végzett volna, ha az állitható 
talyigával és nem 7" (18 5 cm.) mélyen szántott 
volna, mely mélység már nem neki való. 

Éppen azért hassanak oda azok a tényezők, 
kiknek ez módjában áll, hogy a hatáskörük 
alatt levő területeken a gazdákat s különösen 
a kisgazdákat rászoktassák a csoroszlyás 
ekék használatára. A gépgyárosok szívesen 
megteszik ekéikben a szükséges változtatásokat 
s akkor a felvidéken is meg fogják ismerni a 
gazdák a jó szántás előnyeit. Mert amit ott 
általában szántásnak és ekének neveznek, az 
túrás, kaparás, de nem szántás és valami 
kaparó eszköz, de nem eke. Ha a Scholtz és 
Lehnigk-féle ekében csoroszlya és jó talyiga 
lett volna, bizonyára sokkal jobb eredményt 
értek volna el, mint igy. 

E helyen meg kell még emlékezni Scholtz-
nak hárombarázdás váltvaförgató ekéjéről is, 
mely egyszerű és elmés szerkezete miatt, 
tiszta talajon szántásra tényleg jó hegyi szántó-
ekének ígérkezik. Részletesebb leírása nem 
tartozván e jelentés keretébe, "arról más alka-
lommal leáz szó. 

II. Hegyi vetőgépek. 
A hegyi vetőgépek csoportjában bemu-

tatásra kerültek: 
1. Hoffherr és Schrantz „Viktoria-Drill" 

15 soros hegyi vetőgépe. 
2. Kühne Ede „Mosoni Drill" 15 soros 

hegyi vetőgépe. 
3. Sack Rudolf IV. sz. 15 soros hegyi 

vetőgépe. 
4. Lehnigk F. gépgyár R. T. „Triumph" 

19 soros hegyi vetőgépe. 
. E vetőgépek szerkezete általában már 

eléggé ismeretes a gazdák előtt, ugy hogy 
azoknak részletesebb tárgyalása e helyen feles-
leges. Az alábbi összehasonlító lap adataiból 
látható, hogy a Lehnigk-féle gép kivételével — 
mely sem szerkezetileg, sem munkaminőségére 
nézve nem felel meg igényeinknek — a többi 
három gép tökéletesen bevállt. Mindegyiknek 
megvarrnak a saját külön jó tulajdonságai s 
bár a vetés egyenletessége dolgában mutatkoztak 
is külömbségek, ezek ném oly nagyok, hogy 
ezek alapján egyik vagy másik gépre a kevésbé 
megfelelő jelzőt lehetne alkalmazni. Bármelyik 
is, megfelelő kezelés mellett, teljesen megállja 
a helyét és kifogástalan munkát végez. 

Mint jellegzetesebb szerkezeti részek az 
egyes gépeknél a következők említhetők meg : 

Hoffherr és Schrantz »Viktória-Drill' 
gépénél a vetősaruk két tartógerendára van-
nak akasztva, tehát a saruk tartó rudjai egyenlő 
ho.sszuak. Ennek, előnye az, hogy a saruk 
egyenlő hQsszu emeltyükön lévőn, egyenlő 
nyomással is nehezednek le. A vetőkészülék 
az ismeretes Hoosier-rendszerü vályús toló-
kerék, alul rugós alátámasztó fenéklappal. 
Ugyanezen kerékkel mindenféle vetőmag vet-
hető. A vetőkészülék beállítása a vetőszek-
rényre szerelt kézi kerék és lépték segélyével 
történik vetési táblázat alapján. Az egyes 
vetősarak külön-külön lánczczal felemelhetők 
s ezzel a vetősaruk eltömődése könnyen ki-
kerülhető illetve megakadályozható. Váltókerekek 
nem szükségesek, de a fészekbe vetésre 4, 3,2 
fogú egyszerű váltókerekek tólhatók fel a 
közlőmüre s ezzel a vetőtengely forgása 
szakadozottá lesz, a magvak időközönként 
hullnak ki a gépből. A vetőszekrény kiürítése 
egyszerű átbillentéssel történik. 

Kühne E. „Mosoni Drill* vetőgépe reczés 
vetőkorongos vetőkészülékkel bir; ugyanazon 
vetőkészülékkel minden vetőmag vethető. A 
Vetőmennyiség beállítása szintén kézi kerék és 
lépték segélyével történik. A vetősaruk hátul 
szabadok, felemelésük a vetőszekrény előtt 
történik. Az egész gép szerkezete nagyon egy-
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szerű. A vetőkészülék tengelye a korongokkal 
együtt egyszerre kiemelhető, mi mindenesetre 
előny a vetőkészülék rendbentartása és könnyű 
hozzáférhetősége tekintetében. 

SacJc Rudolf IV. sz. vetőgépe szintén a Hoosier-
rendszerü vályús tolókerekes vetőkészülékkel 
van ellátva. De e vetőkészülék annyiban elő-
nyösebb a rendes Hoosier-keréknél, hogy vályúi 
nem szabályos homorulatok, hanem egyik partjuk 
vagy gerinezük felé menetelesen emelkednek, 
a vályúk választó gerinezei nem élesek, hanem 
lehajtottak. Ennek az az előnye, hogy igy a 
magkiömlés nem szakaszokban történik, hanem 
egyenletes ; meg nem szakadó sugárban, mi 
mindenesetre elősegíti az egyenletes vetést. 
További előny e gépen a reá szerelt fék, meg 
a rugós lökést háritó. Előbbi a hegynek le 
való vetésnél és a szállításnál bir határozott 
előnnyel, utóbbi — miután kiegyenlíti a löké-
seket — a vetés egyenletességét teszi lehetővé. 
Kivánatos lenne minden hegyi vetőgépen e két 
szerkezet alkalmazása A Lehnigh-féle vetőgépet, 
ismertetni, miután az nem felel meg a mi 
igényeinknek, e helyen felesleges. 

A gépek egyéb tulajdonságai, valamint 
munkájukról az összehasonlító lap adatai 
beszélnek. 

E kimutatásban a vonóerő, valamint a 
soronkénti vetési egyenletesség nir.es részletesen 
kimutatva. A ré zletes kimutatások, elkészültük 
után egész terjedelmükben lesznek közölve. 

Az eredmények' után ítélve általában el 
lehet mondani, hogy hegyi vetőgépek dolgában 
teljesen kifogástalan gépek állanak a gazda-
közönség rendelkezésére. 

A rendező és bírálóbizottság megbízásából: 
i f j . Sporzon Pál 

gazd. tanint. tanár, előadó. 

GAZDASÁGI JOG. 
RovatvezetJ: Dr. Szilárd Ferenc*. 

A volt úrbéresek törvényes 
képviseletéről. 

A volt úrbéresek törvényes képviseletéről 
a törvényhozás ' sehol világosan nem intézke-
dett s igy mindazon esetekben, ahol a volt 
úrbéresek osztatlan közös tulajdonát kípező 
ingatlanok eladásáról, vagy egyáltalán arról 
volt szó, hogy ilyen ingatlanokra harmadik 
személyek telekkönyvi jogokat szerezzenek, 
sem a felek, sem a bíróságok nem tudtak 
kellőleg eligazodni s a tervbe vett elidegenítés 
a legtöbbször kivihetetlennek bizonyult, mert 
a telekkönyvi hatóságok sem az úrbéresek 
által választott bizottságot, sem a községi 
elöljáróságot törvényes képviselőül el nem 
fogadták s az ezek által aláirt szerződés 
alapján előterjesztett bejegyzési kérelmeket 
elutasították. 

Ebből természetesen a forgalomnak egy 
nagy hátránya s oly jogbizonytalanság keletke-
zett, amelynek orvoslását sűrűen hallható pa-
naszok sürgették, mert olymódon szinte lehe-
tetlen a bajon segíteni, hogy egy ily szerző-
déshez az összes érdekeltek a'áirásai besze-
reztessenek. 

Csak nemrégen is szó volt a kérdésről 
lapunk hasábjain s akkor egy érdeklődőnek 
mi is kénytelenek voltunk azzal a kevésbé 
megnyugtató felvilágosítással szolgálni, hogy 
ez időszerint a törvény a volt úrbéresek ösz-
szeségének magánjogi képviseletéről még nem 
intézkedett s igy az úrbéresek közös osztatlan 
tulajdonát képező ingatlanokra telekkönyvi 
jogokat szerezni szinte lehetetlen. Szóba hoz-
tuk ez alkalommal az 1894. évi XII. t.-czikket 
is, mely ebben az irányban némi haladást 
létesített, azonban a volt úrbéresek összesé-
gének képviseletét esak a közigazgatási ügyekre 
nézve szervezte meg. 

Tőrvényünk azóta sincsen, mely ezen 
kérdésbe világosságot hozott volna, de kelet-
kezett egy oly kir. kúriai határozat, • melyre 
e entul mint preczedensre hivatkozni lehet s 
amelynek alapján az eddig feoforgott nehéz-
ségek n.egszünnek. 

Konkrét eset alkalmából ugyanis kimon-
dotta a kir. kúria, hogy a mezőgazdaságról 
szóló törvényben szervezett birtokossági köz-
gjülés hatásköre az úrbéresek összeségének 
magánjogi ügyeire is kiterjed, a közgyűlés 
által e czélból választott bizottság az úrbére-
seket törvényesen képviseli s nevükben jog-
érvényes ügyleteket köthet, amelyeknek hatálya 
azonban a fenti törvény 12. §-ának analógiá-
jára a földmivelésügyi miniszter jóváhagyásá-
tól függ. Ezen liberális felfogású és hézag-
pótló elvi jelentőségű ha'ározat szó szerint 
következőleg hangzik: 

(1900. márczius 30. 1000/900. sz.) 
„A kir. tábla végzése megváltoztatik s a 

tulajdonjog bekebelezésére nézve az első bíró-
ság végzése hagyatik helyben; mert az 1889. 
évi XXXVIII. t.-cz. 35. §. 6. pontjában foglalt 
fölhatalmazás alapján 1889. deczember 20-án 
35041. sz. a. kiadott igazságügyi miniszteri 
rendelet 9. §-ában fog'alt abból a rendelke-
zésből, hogy az úrbéresek osztatlan' közös 
tulajdonát képező legelő, erdő, vagy ná-
das számára nyitott telekjegyzőkönyvben, il-
letve betétben további bejegyzésnek a B) 
lapon csupán a közös birtokra, mint egészre 
vagy annak egyes részeire van helye: 
kétségtelen, hogy az úrbéresek az osztatlan 
közös tu'ajdonukat képező ingatlan felett a 
törvény által előirt alakszerűségek megtartása 
s a felettes hatóság jóváhagyása mellett ren-
delkezhetnek. Minthogy Cséffa község úr-
béreseinek az e czélból megválasztott bizottsága 
és B. megye törvényhatósága közt létrejött 
adás-vételi szerződést a földmivelési miniszter 
az 1894. évi XII. t.-cz. 12, § ának megfelelően 
jóváhagyta s ez a szerződés különben is a 
telekkönyvi rendtartás 81. és 82. §-aiban 
foglalt kellékekkel bir: a másodbiróság végzésé-
nek megváltoztatásával az első hiróság végzé-
sét helybenhagyni ós tulajdoni jog bekebele-
zését elrendelni kellett." 

Annyi bizonyos, hogy ezen elvi jelentő-
ségű határozat nagy jogbizonytalanságot szün-
tet meg, az ingatlanok forgalmának egy ter-
hes akadályát szünteti meg s igy kétségtelenül 
igen jó hatással lesz, anélkül, hogy ajtót 
nyitna az úrbéresek közös ingatlanaival való 
könnyelmű gazdálkodásnak, mert hisz ezt a 
földmivelési miniszter vetoja egymagában 
képes megakadályozni. Temérdek szükséges és 
egészséges eladás és csere válik e preczedens 
folytán kivihetővé, aminek eddig a törvényes 
képviselet hiányában leküzdhetlen akadálya volt. 

Minket a kérdés jogászi oldala nem ér-
dekel s azzal foglalkozni nem is kívánunk, 
mint gyakorlati vívmányt, a kir. kúria határo-
zatát örömmel veszszük tudomásul. 

Dr. Sz. F. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

201. kérdés. A mohar sikerülhet-e jó 
erőben lévő erdei agyagos talajon, mely inkább 
nedves természetű és vethető-e el az őszi 
buza fölé most, ha igen, kell-e azt leta-
karni, vagy az az esőre bizható? 

Nagyvárad, K. S. 
202. kérdés. Kezelésem alatt levő gazda-

sághoz öröklés folytán egy 40 holdas oly föld-
rész esett, amely egy szabályozási csatorna 
gyakori kiöntésének van. kitéve, úgyannyira, 
hogy van olyan év, amelyben 2—3 szor is meg-
futja a viz, de 10—12 napnil tovább nem 
szokott rajta állni. E területet az idén kukori-

czával szándékozom bevettetni, de csak május 
közepe táján, mert félő, hogy az úgynevezett 
zöld árja, ami május elején szokott jönni, el-
önti. Azon esetben, ha az idén még később 
is elöntené, szeretném viz után ismét valami-
vel bevettetni. 

Kérem vélem tudatni, hogy mit ajánla-
nának a második vetésre, aminek junius és a 
következő hónapok a vegetálási ideje és ami 
nem járna sok befektetéssel, de még esetleg 
egy pár napos elöntés sem ártana neki. 

Padé. K. I. 
203. kérdés. Évelő herefajt akarnék 

termelni fehér hideg agyagtalajon, 30% 
homokvegyület, igen kevés humusz- és mész-
tartalmún. A vörös lóher nem terem meg, az 
idén kísérlem a gipsz reászórását, miután 
már előzőleg a műtrágyáktól kezdve mindent 
próbáltam. A terület kevéssé vadvizes és eső 
után összefut. A herefélének egy, illetve két 
évesnek kellene lennie. Sz. I. 

204. kérdés. A kezelésem alatt álló gazda-
ságban néhány táblán nagyon el van terjedve 
a kigyó-, vagy vadhagyma. Ennek kiirtása mi 
módon volna legczélszerübben eszközölhető. 

Cserepes-puszta. - F. L. 
205. kérdés. Egyik 15 m. holdas búza-

táblámat, mely 1899 szeptember havában ló-
heretörésben vettetett el, az egerek kártételei 
folytán ki kell szántanom. Miután árpával már 
bevetni későnek tartom s csak jövő tavaszszal 
akarom árpával bevetni, most kölessel akarnék 
próbát tenni. Miután vidékünkön a kölest nem 
igen termesztik, kérdem, hogy milyen fajta 
kölest vessek és mennyi szükséges 15 m. 
holdra magtermelés végett és azt honnan ren-
deljem és mi a jelenlegi ára ? A bevetendő 
föld jó erőben levő agyagtalaj, mennyi ter-
mésre számithatok körülbelül és mikor végez-
zem a vetést? 

Losoncz. B. L. 
206. kérdés. Malaczainkból különösen a 

télen elletekből már több éven át himlő 
következtében gyakori az elhullás. 

Ez idén oly mértékben van, hogy eddig 
mintegy 20% az elhullás, a falkában nagyon 
sok van, melyet vastag, piszkos, pörk borit és 
az állat egészen összeaszik. 

Mivel lehetne e bajnak elejét venni vagy 
mivel lehetne sikeresen gyógykezelni ? F. M. 

207. kérdés. Gazdaságomban, mely hegy-
vidék és juhtenyésztésre alkalmas, néhány év 
óta a juhnyájat a métely-betegség tönkreteszi, 
évek hosszú sora óta a betegségnek itt nyoma 
sem volt és 1897 óta minden évben elhulla-
nak a juhaim mételyben, pedig ugyanazon 
a legelőn legelnek, mint azelőlt és már juhászt 
is és juhokat is változtattam. Kérdem mi oka 
lehet e veszedelemnek, mely most már nem 
csak nálam, de a kisgazdáknál is pusztít és 
mi az óvszer ezen veszedelmes betegség ellen? 

Végül kérdem, mi az ismertető jele és 
neve azon veszedelmes fűnek, mely a juhmé-
tely terjedését előmozdítja? 

Tekintve, hogy e vidéken kivált a kis-
gazdáknál a juhtenyésztés tt legfőbb kereseti 
forrás volt eddig, ennélfogva nagyon közérdekű 
e kérdés, melyet felvetettem, miután ha e 
baj e vidéken folytatódnék, még nagyobb mérve-
ket ölt s országos intézkedésekre lesz szükség 
a földmivelésügyi minisztérium részéről. 

Felső-Fehérkut, L. P. 
208. kérdés. Hogyan lehet a rüht, 

koszosságát juhoknál orvosolni? M. O. 
209. kérdés. A kezelésem alatti birtok 

egy része a Tisza partján terül el s a 96. 
tiszai átmetszés kibővítésével a régi védtöltés 
400 méterrel távolabb helyeztetett a medertől, 
mint eddig volt s ezen 400 méter széles föld-
terület ezen 7 kilométer hoszban a kezelésem 
alatti birtokból lett elvéve, de a kincstár azt 
ki nem sajátította, hanem csak kárpótlást fizet, 
minthogy ezen kb. 450 kat. holdnyi terület 
legnagyobb részben szántóföldből most ártérré 
lett. A Tiszameder halászati joga idegen 
tulajdon, tavaszi vizáradáskor a tulajdonunkát 
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képező 450 holdnyi uj ártér is vizalá kerül, 
ezen területen a halászati jog most kit illet 
meg? Köteles vagyok-e eltűrni, hogy a tiszai 
halászat bérlője ezen árterületen is halász-
hasson? L. E. 

210. kérdés. Hátrányos-e különböző fajú 
állatokat, pl. birkákat és ökröket ugyanazon 
istállóban, — minden válaszfal nélkül — el-
helyezni. 

Felelet. 
. Moharvetés. {Felelet a 201. számú kér-

désre). A mohar — takarmánytermelés czél-
jából — augusztus hó közepe tájáig vethető és 
mert a szárazságot kitűnően állja, még a kései 
vetés esetén is, 1—2 esővel nagy terméseket 
adhat. Emiitett jó erőben álló agyagtalajon 
jobb is lesz a gabona letakaritása után vetni, 
tekintettel arra, hogy emiitett „inkább nedves 
természetű" talaj ezen időre bizonyára száraz 
lesz. Épen ezért a buza fölé való vetését nem 
ajánlom, ami különben sem felel még a mohar 
természetének. ö 

Jnniusban vethető növények. (Félelet a 
202. számú kérdésre.) Emiitett talajon, mely 
május hó elején esetleges vizkiőntésnek lehet 
kitéve, május hó végén vagy junius hó elején 
vetni lehet elsősorban is kölest, mely kitűnő 
eredményeket adhat ugy mag, mint takarmány-
termelés czéljából. Ezenkívül figyelembe vehető 
még a mustár és pohánka is, de részemről a 
kölest helyezném első sorba. Ez a kívánt fel-
tételeknek is megfelelne, amennyiben terme-
lése sok befektetéssel nem járna. 

Ky. 
Lóherevetés vizenyősebb talajon. (Féle-

let a 203. számú kérdésre.) Említett nedvesebb 
talajon, — melyen a vörös here már nem 
díszlik jól — legtöbb eredményt lehetne a 
korcs here (Trifolium hybridum) termelésével 
elérni, mely nedvesebb talajokon is megfelelő 
eredményeket ád. Igy alkalmam volt báró 
Baratta poltári (nógrádmegyei) gazdaságában, 
korcs herével bevetett mélyebben fekvő, ned-
vesebb táblát látni, ahol említett here kitűnő 
eredményeket adott. Vetése, mivelése egészen 
olyan mint a vörös herénél szokásban van s 
3—4 évig teljes termést képes adni. 

K. K. 
Kigyóhagyma irtása. [Felelet a 204. 

számú kérdésre.) A kigyóhagymát az érdes 
barázdában fekvő őszi szárítással lehet leg-
jobban pusztítani, mert a felporhanyitott föld-
ben fekvő hagyma télen át megfagy. Fokoz-
hatjuk ezen irtást, ha a kigyóhagymás földeket 
előbb sekélyen megszántjuk s csak ennek meg-
történtével adjuk őszszel a mélyszántást. 

R. K. 
Iíölesvetés. (Félelet a 205. számú kér-

désre) A különböző kölesféleségek közül ugy 
takarmány,' mint magtermelésre, csakis a 
közönséges kásaköles vetését ajánlom. Ez adja 
a legjobb eredményeket a külföldi, hangzatos 
nevü kölesféleségekkel szemben. 

Igy például a debreczeni m. kir. gazda-
sági tanintézet gazdaságában a mult évben 
elvetett közönséges köles kat. holdanként 
1000 kgr. magot adott, az úgynevezett franczia 
gyöngyköles pedig csak 344 kgrot, tehát 656 
kgrammal kevesebbet. 

Igaz, hogy a köles elsősorban is a jó-
minőségü homokos talajokat kedveli, de azért 
a jóerőben álló kötöttebb földeken is jól meg-
terem, feltéve, hogy ezek kellő porhanyitására 
gondot fordítunk. 

A köles május hő közepétől kezdve vet-
hető ; takarmánytermelés czéljából augusztus 
hó elejéig is lehet vetni. Sorvetőgéppel 12 cm. 
sortávolságra vetve, kat. holdanként (1600 
• ölenként) 20 kg. a vetőmagszükséglet; az 
apró magot csak sekélyen — 1 cm. — mélyen 
szabad alátakarni. Vetés után hengerezni kell. 

Köles vetőmaggal a debreczeni m. kir. 
gazdasági tapintézet is szolgálhat, métermá-
zsánként 18 koronájával. K. K, 

Sertések himlője. (Felelet 206. kérdésre) 
Kérdéses, sőt nem is valószínű, hogy a szóban 
forgó betegség tényleg himlő. Az, hogy az 
állatok testét vastag, piszkos pörkök bcitják 
és az állatok „összeasznak," inkább arra 
enged következtetni, hogy a malaczok valamely 
idülten lefolyó betegség (angolkór, bélférgek, 
gümökór, esetleg sertésvész) következtében 
soványodnak és gyengülnek; az elgyengült 
állatokon pedig rendszerint kifejlődik ekzemás 
bőrgyuladás, melyet sokan sertéshimlőnek tar-
tanak. Az ekzemás bőrgyuladás, bár az alap-
bántalom feltétélezte zavarok súlyosbításához 
hozzájárul, az állatok elhullását nem szokta 
előidézni. Miután a leirás alapján az alapbán-
talomra következtetni egyáltalán nem lehet, 
legczélszerübb lenne elhullott vagy leszúrt 
malaczot állatorvos által felbonczoltatni vagy 
az állatokat életben megvizsgáltatni. Csak az 
esetben, ha az alapbántalom ismeretes, lehet 
az ellen való védekezést illetőleg tanácsot 
adni. Dr. M. J. 

Juhok mélteykórja. (Felelet 207. kérdésre) 
Az, hogy a mételykór 1897 előtt ismeretlen 
volt ama vidéken, azóta pedig minden évben 
jelentkezik, csak ugy magyarázható, hogy a 
legelők időközben máshonnan behozott juhok, 
esetleg szarvasmarhák vagy épen kérődző 
vadak által mételypétékkel befertőztettek és 
azóta a betegség, mert a talajviszonyok a 
mételyek fejlődésére kedvezők, évenkint fellép. 
A mételykör előidézésében ós terjesztésében 
egy növény sem játszik közvetlen szerepet, e 
tekintetben a füvek csak közvetett módon 
szerepelnek, amennyiben a nedves legelőkön 
a mételyek fiatal alakjai a fűszálakhoz tapad-
nak ős ha a legelő juhok az ezekkel megrakott 
fűszálakat lelegelik, befertőzik magukat. Mi-
után a mételyek fejlődéséhez elegendő meleg-
ség és nedvesség szükséges, a mételykór a 
nedves, mocsaras, gyakori áradásoknak kitett 
legelőkre járó juhok között szokott leginkább 
fellépni, úgyszintén gyakrabban észlelhető a 
betegség járvány alakjában hosszas nyári 
esőzések után. 

A betegség elleni védekezés czéljából leg-
czélszerübb, ott hol az keresztülvihető juniustól 
augusztusig, a mely időben leginkább szokott 
a fertőzés bekövetkezni, főleg a fiatal állatokat 
a nedves, mélyfekvésü legelőktől távol tar-
tani. Ha azonban ez keresztül nem vihető, 
ajánlatos a juhoknak legelőrehajtás előtt 
naponta 7—8 gm- konyhasót kevés szénával 
együtt beadni, azonkívül ivóvizükbe is egészen 
1/2°/o töménységig konyhasót feloldani, mert a 
konyhasós oldatok mérgező hatásúak a méte-
lyek fiatal alakjaira. Czélszerü továbbá az 
állatokat szétszórtan legeltetni, mert akkor 
nem rágják ki annyira a legalsó leveleket, 
melyekhez leginkább tapadnak az álczák. A 
beteg állatok máját legczélszerübb megsemmi-
síteni. Dr. M. I. 

Juhok rühössége (Félelet a 208. számú 
kérdésre) A juhok rühösségének gyökeres 
gyógyitása czéljából a juhok gyapját le kell 
nyirni, azután a súlyosabban beteg állatok 
megbetegedett testrészeit kreolin-linimentumal 
(1 r. kreolin, 8 r. zöld szappan, 1 r. borszesz) 
bekenni és a következő napon szappanos víz-
zel megmosni. Ezt követi 3—4 nap múlva 
(meleg, napos időben) a tulajdonképeni rüh-
fürdő, melynek nemcsak a láthatólag beteg, 
hanem a nyáj összes juhait kell alávetni. A 
fürösztést 8 nap múlva ismételni kell, mert a 
fürdő nem teszi tönkre a rühaíkák petéit, 
melyekből időközben kikelnek álczák s ezek 
idővel újra megbetegítenék az állatokat, ha az 
ismételt fürdőben nem tétetnének tönkre. Rüh-
fürdőül legalkalmasabb 2—3°/o-os kreolinos 
vagy lysolos viz (250 liter 100 juhra számitva), 
mert aránylag olcsó, a juhokra nézve ártal-
matlan és a gyapjúra nézve közömbös. A 
fürösztési eljárás részleteit a helyi viszonyok-
kal ismerős állatorvos állapítja meg, kinek 
közreműködését, az 1888. VII. t. cz..-hez ki-
adott 40000 sz. végrehajtási rendelet értel-

mében ugyis igénybe venni tartozik a tulaj-
donos. Dr. M. J. 

Halászati jog. (Felelet a 209. kérdésre) 
A halászati jog a meder tulajdonosát illeti. 
Ennélfogva ártereken a halászatot csakis az 
elárasztott terület tulajdonosa van jogosilva 
gyakorolni. Igy mondja ezt ki egészen világo-
san az 1888. évi XIX. t.-cz. 1. és 2. §-a. 
Ebből tehát következik, hogy a Tisza-meder 
halászati bérlője az ártereken nem halászhat 
és ha mégis teszi, ellene orvhalászat miatt 
lehet panaszt emelni. 

Különböző fajú állatok együtt tartása. 
(Felelet a 210. számú kérdésre.) Különböző fajú 
állatokat bátran- lehet egy és ugyanazon istálló-
ban elhelyezni; hogy ez semmiként sem hát-
rányos, arról minden második-harmadik közép-
nagyságú birtokban meggyőződhetünk. Csupán 
télen kell arról gondoskodni, hogy az istálló 
eléggé tele legyen, nehogy az túlságosan kihűljön. 

—esy. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Németország. A szövetkezetig gabnarak-

tárak. A német gazdának természetében fek-
szik a társulás érzel e s ennek daczára a 
gabonának szövetkezeti uton való eladása 
nagyon nehezen tudott köztük tért hóditani. 
1891-ben töriént a kiéli gazdák gyűlésén, hogy 
Van Knehel, a pomerániai egyesült gazdasági 
társulatok elnöke pendítette meg először a 
kérdést, de csak 1895-ben építették az első 
raktárakat. A rákövetkező évben a kormány 
figyelme is a gazdák szövetkezeti raktárára 
irányul s annak köszönhető, hogy a stettini 
gyűlésen már 3 millió márka állami szubven-
cziót jelenthetnek be, mely nemsokára 5 
millióra lett kiegészítve, csakhogy mentől tá-
gasabb Kornbáuser ok építése siettessék. A 
Halle an der Saale-i raktár adminisztráczióját 
magok a szövetkezett gazdák vették át, ugy 
hogy onnan a vaskalapos bürokrácziát és a 
mezőgazdasági kamarát kiszorítják, az ügykeze-
lés költségének fedezésére tagdíjakat szednek 
— 10 márkát minden 10 hektár termőföld 
után — valamint minden szövetkezett tag 
150—300 márka erejéig köteles szavatolni Az 
államsegély olcsó hitel alakjában nyilvánult, 
innen magyarázható, hogy a tavaly decz. 1-én 
Habéban megtartott gyűlésre 44 szövetkezeti 
raktár már 77 képviselőjét küldhette tanács-
kozásra. 

Ezen határoztatok el, hogy a jövőben 
csak oly vidéken építenek ujabb raktárokat, 
hol a szövetkezett gazdák már elég gyakor-
lattal birnak azok vezetésire s ahol biztosítva 
vannak a felől, hogy a szövetkezetiek meg is 
töltik a magtárakat összhalmozottgabonájokkal, 

Szóba került legutóbb, a porosz központi 
kasszától nyerhető előleg avagy kölcsön, 
csakhogy kitűnt, hogy a kölcsön vagy előleg 
ügyletének lebonyolítása oly nehézkes s annyi 
formalitásba ütköző, hogy arról jó, ha eleve 
lemond minden gazda. Hogy azonban a német 
gazdák között a szövetkezeti raktárak esz-
méje mentől népszerűbbé váljék, dr. Delbrück 
berlini kísérleti telepén a szövetkezeti raktá-
rak valóságos tanfolyama nyílik, melyeken 
a raktározás micden módjai, a használatban 
levő gépek, eszközök, vétel, eladás, szállítás 
stb. fognak tárgyalás alá vétetni. A buza 
szikkadási thémája magától értetődik — kellő 
figyelembe fog azokon részesülni. A lehetőleg 
tüzetesen megvilágított anyagot a gazdák nyá-
ron Posenben tartandó konferencziáján fog-
ják ismertetni. Annak idején beszámolunk vele. 

Francziaország. A warrant-törvény hogy 
válik be ? Az elmúlt évben összesen 550 gazda 
élt a warrant törvény által nyújtott hitel 
igénybevételével, kik összesen 2350 ezer 
franknyi kölcsönt vettek fel. Az első üzletév 
ezt a számszerinti adatot nyújtja, Tehát a 
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„halvaszületett" törvény, minek a warrant 
életbeléptetése óta volt nevezve — mégis ily 
magas kölcsönügyletet teremthetett meg! Á 
franczia gazdák zöme még nem képes meg-
érteni — megbarátkozni az oly zálogosítással, 
melynél az elzálogosított tárgy — az adósnál 
marad. Hiába magyarázzák a franczia paraszt-
nak, hogy a törvény az elzálogosított tárgy 
elidegenítőjét szigorúan bünteti. Ö csak azt 
hajtja: 

„A csalói, ha be is zárják — a kiköl-
csönzött pénz mégis csak odaveszett!" 

íme egyszerű magyarázata annak, miért 
volt egy év alatt aránylag oly csekély az ügy-
forgalom. Az intézmény lassú fejlődése azon-
ban nem ad okot aggodalomra, a gazdasági 
értelmiség meg van róla győződve, hogy a 
jövőben népszerűbbé válik. Tudja mindenki, 
hogy épen Francziaország népe volt az, mely 
a cftegwe-intézménynyel sehogy sem tudott meg-
békülni. Az 1865-ik évben hozott törvény 
szentesítette a chequeforgalmat s a . franczia 
népnek vagy 25 esztendei gondolkodási időre 
volt szüksége, mig a mindenfelé szívesen látott 
intézményt magánál is meghonosította. A köz-
gazdasági lapok azt tartják, hogy az első év 
kísérlete után a rákövetkező évek mindnagyobb 
s nagyobb -warrant-forgalmat fognak kimutatni, 
csak türelemmel kell lenni s mindazok, kik 
nem hittek a gazdahitel megszilárdításában, 
látni fogják, hogy tévedtek. 

A bortermelés jövője. Bár Francziaország 
ezidőszerint közel 300 millió frank ára idegen 
bort visz be, hogy szükségletét fedezze, ennek 
daczára sokan vannak, kik a ma-holnap be-
álló tulprodukczióra való hivatkozással, az 
ország bortermelésének a legsötétebb jövőt 
festik. Közelébb a „ Muse soeial" oly népszerűvé 
vált ülésén, a földmivelési miniszter jelenlété-
ben, Oide ismert nevü közgazdász tartotta 
nagy figyelemmel hallgatott felolvasását, mely-
ben a bortermelés jövőjével foglalkozik. Nézete 
szerint a franczia bortermelők intenzív szőlő-
termelése idézi elő az évről-évre szaporodó 

• bormennyiséget. Azelőtt a szőlőtermelő 1 kilő 
szőlőt szüretelt tőkénként. — mostanában meg 
10—15, sőt néha 20 kilót is szed egy tőke 
után. Persze most termékenyebb szőlőfajt ül-
tetnek, okosan tudják használni a műtrágyát, 
a hosszucsipos metszést hozták divatba, 
mélyebb s tápdusabb talajba ültetik a szőlőt 
s az elárasztás egyik-másik helyen valósággal 
bámulatos termést idéz elő. S ezidőszerint 
csak kezdetén vagyunk a raczionális szőlőmive-
lésnek ! Mi lesz — kérdi a felolvasó—15—20 
év múlva, ha az egész ország termelői el-
tanulják a helyes szőlőmivelést ? 1874-ben 
volt a francziáknak e században a legnagyobb 
termésük: 80 millió hektolitert szüreteltek, ez 
a szám aztán lehanyatló't 30 m. hektoliterre 
s 1899-ben nagy nehezen felvitték 50 millió 
hektoliterre. A bőtermő esztendőben nem 
nagy gondot okozott a bor ejqjorlja, mert sok 
borszeszt is gyártottak, mely anyagot ma nem 
keresik annyira. Aztán a bor fogyasztása is 
csökkent, még pedig azért, mert a sör, thea's 
az almabor nagy versenye a bornak. A 
fogyasztók sokan az , alkoholizmus rabjai, 
amennyiben abszinthot és spirituszt isznak, 
végre sokan az alatt az ürügy alatt, hogy 
mérsékleti egyesület tagjai, csak vizet isznak. 
Hozzájárul a borfogyasztás csökkentéséhez az 
a körülmény is, hogy a lakosság száma évről-
évre fogy! Mi sem természetesebb tehát, mint-
hogy a szapora at csökkentett kereslettel talál-
kozván — az árak annyira le fognak szállni, 
hogy a szőlő mivelése épenséggel nem fogja 

~ magát kifizetni. Felolvasó a baj paralizalására 
más orvosságot nem talál, minthogy a szőlő-, 
termelőket az olasz, német s osztrák példa 
utánzására serkenti, azaz a pincze-szövet-
kezetek létesítését sürgeti. A szövetkezet érdeké-
ben állana, bizonyos borfajta sajátos jellegét 
fentartani s azt a fogyasztók szívesen is fizet-
nék jobb áron. A legjobb termelőnek saját 
kebeléből prémiumokat osztogatna s több 

hasonló módon a finom bor termelésére ösztö-
nözne. Aztán ez egyik mód:a lenne annak is, 
hogy a borpancsolók által elidegenített fogyasz-
tókat ismét a jó bor élvezetére szoktassák. A 
fogyasztási egyesületek mind jó forrásból igye-
keznének magukat ellátni, melyet a fogyasztóik 
is kellő mértékben tudnának méltányolni. A 
bortermelés jövője e két egyesülés egymáshozi 
társulásától van függővé téve, ezek fognak 
a termelés s fogyasztás terén uj irányt 
szabni. 
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Kinevezés. A földmivelésügyi ni. kir. miniszter 
Tóth Elemér miniszteri segédtitkárt miniszteri titkárrá, 
dr. Heyer Adolf és dr. Szomjas Lajos miniszteri ti'kári 
czimmel felruházott miniszteri pegédtitkárokat valósá-
gos miniszteri titkárokká, Oyőry Lóránd miniszteri 
segédtitkári czimmel felruházott fogalmazót valóságos 
miniszteri segédtitkárrá, Lipthay Béla és Viczián Antal 
miniszteri fogalmazókat miniszteri segédtitkárokká, 
Madisics István, Koós Jenő, és dr. Lavotta József mi-
niszteri fogalmazói czimmel felruházott miniszteri segéd-
fogalmazókat valóságos miniszteri fogalmazókká, Irsay 
András, dr. Vásárhelyi Zoltán és Barthos Tivadar 
miniszteri segédfogalmazókat miniszteri fogalmazókká, 
továbbá ifj. Kramolin Emil, dr. jUeusz Andor, dr. 
Masirevic Samu, dr. Bakony Károly, dr. Jászi Oszkár, 
dr. ifj, TJnger Alajos és dr Losonczy Géza fizetéstelen 
miniszteri segédfogalmazókat valóságos miniszteri segéd-
fogalmazókká nevezte ki. 

Megbízatás. A földm. miniszter Podhajeczky 
Dezső nagy-polenai lakost Zemplén vármegye szinnai, 
Machay Antal námesztói lakost Árva vármegye námesztói, 
Majláth Ferencz erdődi és Papp Dezső hiripi lakost 
Szatmár vármegye erdődy, Tarpay Lajos milotai, 
Bornemisza István nábrádi és Szegedy Antal darnói 
lakost a fehér-gyarmati járásra, Surányi Sándor báDffy-
hunyadi lakost Kolozs vármegye bánffy-hunyadi, Széles 
Endre mezőfalvai lakost Bihar vármegye központi és 
Sehneider András szentágotai lakost Nagy-Kük üllő vár-
Vármegye szentágotai járására a gazdasági tudósitói 
tiszttel bizta meg. 

Esküvő. Laehne Hugó, az aradvármegyei 
gazdasági egyesület tevékeny titkára, e hő 
12 én vezeti oltárhoz Sporzon Margitot, Spor-
zon Pál nyug. gazd. akad. tanár és gazd. tan-
int. igazgató és neje, szül. Mainhold Anna 
leányát Magyar-Óvárt. Kívánjuk, hogy kedves 
kollegánk most kötendő frigyét verőfényes bol-
dogság sugározza be. 

Az őrlési forgalom és a főváros. Meg-
emlékeztünk már arról, hogy a főváros köz-
gyűlésén Fenyvessy Adolf indítványt nyújtott 
be, mely szerint a főváros sürgős felirattal 
forduljon a kormányhoz, hogy az őrlési for-
galmat újból léptesse életbe. Ezt az indítványt 
a közélelmezési bizottság e hó 10-ikén tár-
gyalta. A vitát az indítványozó Fenyvessy 
Adolf kezdte meg. Elmondta, hogy az őrlési 
forgalom megszüntetése válságba sodorta a 
főváros egyik legnagyobb és legrégibb iparát, 
a malomipart. Az általánosan rossz viszonyok 
mellett súlyos csapás az őrlési forgalom meg-
szüntetése, ami téves agrárius törekvéseknek 
az eredménye. Meg van győződve, hogy az 
agráriusok is kénytelenek lesznek beismerni 
tévedésüket, mert az őrlési forgalom meg-
szüntetése a mezőgazdaságot is sújtani fogja. 
A főváros azonban nem nézheti tétlenül a dol-
gokat és sürgetni kell a baj orvoslását. 
Indítványozza, hogy hívják meg a malmok és 
a gabonakereskedők képviselőit s azutan 
határozzanak. Javasolja, hogy a bizottság a 

következő szakértőket hivja meg: Pékár 
Imrét, a leszámítoló- és pénzbeváltóbank igaz-
gatóját, mint a közraktárak intézőjét, Veisz 
Károlyt, a magyar folyam- és tengerhajós 
társaság igazgatóját, Klein Gyulát, Strasszert, 
a Strasszer és König czég tulajdonosát, Bajner 
Kálmánt, a Hengermalom igazgatóját, Bacher 
Emilt, a Viktória-malom igazgatóját ós Schvarz 
Ármint, az Erzsébet-malom igazgatóját. Csak 
az a kérdés provokált vitát, hogy kik azok az 
érdekeltek, a kiket meg kell hallgatni. Csak a 
malmosok és kereskedők-e, vagy a gazdák is. 
A bizottság ugy határozott, hogy a gazdákat 
nem hallgatja meg, mert nem véleményre van 
szüksége, hogy jó-e vagy rossz az őrlési for-
galom, hanem, hogy milyen módon kell meg-
indítani az akcziót az őrlési forgalom vissza-
állítása érdekében. Igy hát a bizottság a 
gazdák képviseletének meghallgatása nélkül, 
érdemileg egyhangúlag magává tette a Fenyvessy 
indítványát. A helyzet tehát az, hogy a 
főváros élelmezési bizottsága a Fenyvessy 

.buzdítására segítségére siet a fővárosi nagy-
malmok érdekeltségének egy fennálló törvény 
elleni opponálásban. S teszi ezt azzal a 
megokolással, hogy a fővárosnak az őrlési 
forgalomból haszna van. Csodálkozásra késztet 
az a szükkörü felfogás is, hogy a főváros 
illetékes szervezete egy az ország egész 
közgazdasági életét érintő intézményt pusztán 
saját finánczpolitikájának szempontjából itél 
meg. De még őszintébb, volna a csodál-
kozásunk, ha ez a bizottság csakugyan 
komolyan venné azt, hogy az ő állásfog-
lalása s a főváros fináncz érdebe olyan uj 
és döntő mozzanat lesz ebben a kérdés-
ben, mely a kormányt az őrlési forgalom új-
bóli életbeléptetésére fogja indítani, holott ezt 
a forgalmat már törvényes intézkedés tiltja és 
noha ez a törvényes intézkedés a kiegyezés 
conditió sine qua non-jának tekintetik! Hiszen 
a bizottság a szeszkontingens-törvényjavaslat 
ellen beadott indítvány fölött azzal a megokolás-
sal tért napirendre, hogy az már megkésett, mert a 
képviselőházi tárgyalás már folyik; ellenben az 
őrlési forgalom ellen való állásfoglalást nem 
tartaná megkésettnek, mikor arra már négy 
hónap óta törvény van? Alig hihető, hogy 
a bizottság ilyen rossz logikával dolgoznék; 
nála nem a Jogika a fő, hanem a minden 
uton ős áron való rekriminálás a fővárosi 
nagy malomiparosok érdekeltsége mellett. 
Megnyugtató, hogy ugyanazon nap, melyen a 
bizottság az őrlési forgalmat feltámasztani 
akarta, Lukács László pénzügyminiszter a követ-
kező misét szolgáltatta fölötte: 

„Ha a kormány arra az állásponttá helyez-
kedett, hogy törvényjavaslat, illetőleg törvény' 
ben nyert felhatalmazás utján rendeletileg meg-
szüntette ezt az eljárást, az nem az agráriusok 
kívánságára történt, miután a kormány abban 
az esetben, ha nem látta volna elkerülhetet-
lenül szükségesnek ezt az intézkedést, semmi 
esetre nem engedett volna, mert a kormány 
semmiféle befolyásnak, ha meg van győződve, 
hogy az ország hátrányára szolgál, nincs jogo-
sítva engedni. De ez a kérdés a törvényesség 
kérdésévé vált a kiegyezési tárgyalásoknál. Az 
1882. évi törvény ugyanis e tekintetben az 
identitásnak konstatálását feltétlenül és vilá-
gosan megkívánja. Az identitásnak konstatálása 
pedig itt gyakorlatilag- keresztülvihetetlenné vált 
és mivel a kormány számtalan kisérlet, az 
illető érdekeltek meghallgatása és számtalan 
tanácskozás után arról győződött meg, hogy 
az identitást itt megtartani nem lehet, az az 
illetők érdekével ellenkezik, az indentitás ellen-
őrzése pedig hatósági felügyelet gyakorlása 
által a malmok helyzetét lehetetlenné, tart-
hatatlanná teszi és miután másrészről Ausztria, 
mint velünk szerződéses viszonyban álló fél, 
hivatkozva a törvényre, azt követelte, hogy 
tessék megszüntetni ezt az eljárást, mely a 
törvénybe világosan beleütközik, természetesen 
nem maradt más hátra, mint az, hogy ha a 
törvénynek megfelelő módon ez az eljárás nem 
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gyakorolható, akkor szüntettessék meg. Ez volt 
az oka az őrlési eljárás megszüntetésének s 
nem az agrárius törekvések diadalmaskodása." 
A pénzügyminiszter kijelentéseiből a bizottság 
tudomásul veheti a feleletet, még pedig a rá 
nézve legkedvezőbb feleletet, ha csak a 
Fenyvessy-féle inditványban nem érvényesül 
továbbra is az a zseniálitás, hogy a kormány 
logikáját is tótágast fordítja. 

Közérdekű öntöző csatornák. A föld 
mivelésügyi minisztériumban a közérdekű 
öntöző-csatornák létesítésére vonatkozó törvény-
javaslat előadói tervezetének tárgyalása czél-
jából a napokban értekezlet volt Darányi föld-
mivelésügyi miniszter elnöklete alatt, melyen 
az OMGE. is képviselve volt. A miniszter meg-
nyitójában jelezte, hogy árvízvédelmi és bel-
vizlevezetési munkáinkat méltán nagysza-
básúnak nevezhetjük. Az öntözés dolgában 
azonban még a kezdet kezdetén vagyunk, 
szükséges, hogy az első kezdeményező lépést 
tegye meg az állam. Ha eddig védekeztünk a 
folyók kártevéseitől, használjuk ki jövőben azt 
a hasznot, amit a folyók vize nyújt. Kiáltó 
az ellentét,'hogy mig tavaszszal vizbőség van, 
nyáron szárazság és vízhiány mutatkozik, mely 
olykor szinte elemi csapásszámba megy. Alkal-
mas eszközökkel ki kell egyenlíteni e szélső-
séget. Tudomására hozza az értekezletnek 
azokat az előmunkálatokat, melyeket a törvény-
hozási előkészítés előtt ez ügyre vonatkozó-
lag végeztetett. Közelebbről emliti itt fel a 
Tiszavölgyi társulat értékes emlékiratát. Hiva-
talos uton megállapít'atta a miniszter a kis-
és középvizek vizbőségét, most már tudva van 
az a vízmennyiség, a mely rendelkezésre áll, 
a vizrajzi-osztály elkészítette a különböző 
talajú és különböző növények öntözésére szük-
séges vízmennyiségek kimutatását; lényeges 
kérdés, hogy az öntözés utján a növényterme-
lés mennyiségét és minőségét illetőleg hogyan 
fokozódik ? Erre való tekintettel elrendelte, 
hogy az országos növénytermelési kísérleti 
állomás rendszeres kísérleteket végezzen. 
Az errp következett élénk vita után az 
értekezlet elfogadta az öntöző csatornák léte-
sítéséről készült törvényjavaslat tervezetét, 
melynek rövid foglalatja a következő: Áz 1. §. 
kimondja, hogy a földmivelésügyi miniszter 
meghatalmazást nyer arra, hogy a köz-
érdek és közgazdasági szempontból elő-
mozdítsa, anyagilag támogassa az öntözö 
müvek létesítését. Az öntöző csatorna vi e 
ipari czélokra is használható, az öntözési 
érdekeltséget kétharmad többséggel állapítják 
meg. A vízhasználatról minden társulat jóvá-
hagyott szabályzatot készit. Minden érdekelt-
ségi tagnak birtoka széléig tartoznak a csator-
nát vezetni. Valamely társulat megalakultnak 
tekintetik, ha az öntözendő terület -legalább 
l k áaak belépése a társulatba végérvényesen 

' és jogerősen akként van biztosítva, hogy az 
alapító tagok a társulati évi költségeknek leg-
kevesebb felét viselik. A megalakulás után 
belépő tagok az alapító tagokkal egyenlő 
elbánásban részesülnek és belépésüktől kezdve 
évenkint ugyanannyival járulnak hozzá a tár-
sulati közös költségekhez, amennyit az alapítók 
viseltek a megfelelő években. A holdankinti 
hozzájárulás sem az alapító, sém a később 

belépő tagok területe után az alakuláskor 
felvett kölcsön teljes letörlesztéseig az alakulás-
kor elvállalt holdankinti maximum fele alá nem 
sülyedhet. A társulati terület után a befizetett 
járulékból esetleg eredő többlet felett a közgyűlés 
a földmivelésügyi miniszter hozzájárulásával ha-
tároz. Az állam által elvállalandó hozzájárulás 
1900. és 1901. évhen 100.000koronán, 1902.évtöl 
pedig évi 300.000 koronán tul nem terjedhet. 
A földmivelésügyi miniszter az államkincstár 
érdekeinek megóvása szempontjábólegy állandó 
biztost rendelhet ki, akinek jogában áll a köz-
gyűléseken és választmányi üléseken részt 
venni és az államkincstár érdekeivel ellenkező 
határozatokat megfelebbezni, sőt a miniszter 
elhatározásáig fel is függeszteni. Az állam e 
külön képviseltetése az állami hozzájárulással 
egyidőben szűnik* meg. Ily közérdekű öntöző-
társulatok alakulásáról és az állami hozzá-
járulás biztosításáról a törvényhozásnak esetről-
esetre jelentés teendő. 

Katonai szállítások és a közvetítő 
kereskedelem. A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara, a Sándor Pál interpellácziójából 
kifolyólag akcz'ót indított meg, amelynek az a 
czélja, hogy a hadseregellátást ismét egészen 
a közvetítő kereskedelem kezére juttassa. 
Tudvalevőleg sikerült kiviyni azt, hogy a had-
ügyi kormányzat a hadsereg terménybeli szük-
ségletét közvetlen a termelőktől is beszerezze 
s tényleg ujabban a hadügyi kormány a szük-
séglet biztosítására nézve, előnyös ajánlatok 
alapján, a nyilvános versenytárgyalások mellő-
zésével, direkt a termelő gazdákkal is kötött 
szállítási szerződéseket. Ezt fájlalja az ipar-
kamara a kereskedelmi miniszterhez intézett 
felterjesztésében, amelyben, kivált annak az 
antimerkantilista felfogásnak a létjogát tagadja, 
hogy a közvetítő kereskedelem kiküszőböltessék 
és a termelő a fogyasztóval közvetlen össze-
köttetésbe jusson. A gazdasági élet szükséges 
tényezőjének tartja a közvetítő kereskedelmet 
és ebben igaza is van. Erre igenis sok helyt 
szükség van és ott nem szükséges létjogosult-
sága mellett argumentálni, mert a gazdasági 
élet önként kínálja számára a természetes 
létfeltételeket. Egyes viszonylatokban azonban 
nincsen rá szükség és erre nem a teória vezet, 
hanem maga a gyakorlati élet, mely a c?élszerüség 
irányában igyekszik fejlődni. A hadsereg ellátása 
körül a legideálisabb, mert legra :ziónálisabb eljá-
rás az volna, ha a teljes terménybeli szükséglet 
direkt a termelőktől szereztetnék be, a köz-
benjárásnak az üzletet mindenesetre terhelő 
költségei nélkül. Ennek az eljárásnak kézzel-
fogható méltányossága abban rejlik, hogy a 
katonai szállításokból eredhető haszon a ter-
melő mezőgazda javára esik, akit az állami 
háztartás s ezzel együtt a hadseregfentartás 
súlya első sorban nyom s akinek a javára eső 
előnyök a legszélesebb körben válnak meg-
oszthatóvá. Éppen a haszonnak széles körben 
való megoszthatósága külömbözteti meg a 
gazdasági szövetkezeteket is a magánvállala-
toktól vagy a részvénytársaságoktól, mert ez 
utóbbiak haszna igen korlátolt megoszthatóságu 
vállalkozói nyereség, a pénz jutalmazása; mig 
a szövetkezetek előnyeiben való részesedés a 
termelőkörökben általánossá válhatik s az 
általuk nyújtott haszon a termelés jutalmazása. 

Mivel amellett a szövetkezeti intézmény egy 
kereskedelmi szervezet képességeivel és garan-
ciáival is fel van szerelve, teljesen mél-
tányos és erkölchileg is megokolt, ha ilyen 
szövetkezet magánvállalkozásokkal szemben, 
előnyben részesül. Ezekre a szempontokra 
nem figyel a kereskedelmi kamara, midőn 
azt állítja, hogy a közvetítő kereskedelem és 
a szövetkezetek közvetítő szerepe egy és 
ugyanaz. Holott ugy véljük, a közvetítő 
kerekedelem czélszerüségi szempontból is 
összehasonlítható a fizetett tolmácscsal, akit 
csak addig tartok, mig szükség van reá s 
akinek jelenléte nem tökéletesebb dolog, 
mintha magam birom a tolmácsolt nyelvet. A 
velem való érintkezés közvetlensége annak 
sem válhatik hátrányára, akinek dolga van 
velem és nekem sem. De maga a kamara 
sem keras más argumentumot a közvetlen be-
vásárlások ellen, minthogy ez a közvetítő-
kereskedelem rovására történik s ezzel be-
ismeri, hogy a közvetítő kereskedelemnek a 
közvetlen megbízások miatt elmaradó haszna 
a termelők javára esik. Ez a beismerés telje-
sen igazolja a hadügyi kormányzat rekriminált 
eljárását, mely előtt most világosan azon 
alternatívák alakjában van felállítva kérdés, 
hogy néhány közvetítő egyéni érdekét, vagy a 
termelő mezőgazdák általánosabb érdekét 
helyezze-e előbbre ? ' 

A sertésvész elleni védekezés. A föld-
mivelésügyi miniszter ujabban ismét rendeletet 
adott ki, melyben az érdekelt gazdakörök kép-
viselőinek meghallgatásával előzetesen tartott 
értekezlet megállapodásaihoz képest arra uta-
sította a törvényhatóságokat, hogy a gazda-
közönség és a sertéskereskedő körök érdekei-
nek figyelembe vételével vészkerületeket 
alakítsanak oly helyeken, hol a sertésvész 
járványszerüen lépett fel, avagy már a szom-
szédos községekbe is átterjed. Ez intézkedés 
alkalmas lesz a betegség elfojtására, mert a 
vészkerületek sertésforgalma szigorú felügyelet 
alá kerül és a vészkerületből a sertések csakis 
a felügyelő állatorvos kedvező eredményű 
vizsgá'ata után lesznek hatósági engedelem 
mellett elszállíthatok. Azonkívül az említett 
rendelet a heti és országos sertésvásárok 
szigorú ellenőrzését és a vásárterek mindenkori 
pontos fertőtlenítését rendeli el, a sertések 
vételével és eladásával azok felhizlalása nélkül 
üzletszerűen foglalkozó sertéskereskedők u. n. 
kupeczek sertésszállásait pedig hatósági fel-
ügyelet alá helyezteti, mely szállásokban a 
sertéseket a hatósági állatorvosok hetenkint 
egyszer megvizsgálni tartoznak s melyekből 
sertések — a levágásra szánt állatok kivéte-
lével — csakis 14 napi megfigyelés után 
szállíthatók el akkor, ha a sertéseket a fel-
ügyelő állatorvos egészségesnek találta és 
marhaleveleiket ellenjegyzi. Ez az intézkedés 
azonban a rendszeres sertéshizlalókra ki nem 
terjed; 

Gyapjuaukcziók. Az idei fővárosi gyapju-
aukcziók első sorozata julius 4-ikén fog meg-
indulni, minek folytán az aukczióra szánt 
gyapjuküldemények számára az idén is enge-
délyezett kedvezményes fuvardijtételek a 
M. A. V. összes vonalain május hó 6-ától 
kezdve fognak érvénybe lépni. Az április hó 

M i n t l e g m e g b í z h a t ó b b é s l e g e l c s ó b b 

m a g v a k b e s z e r z é s i f o r r á s a 
ajánlható 
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vége felé külföldön több helyütt tartott gyapju-
aukcziók, melyeken főként Németország első 
idei termékei k inaltattak, bizonyságot tettek 
arról, hogy a hónapok óta elbénult üzletkedv 
újra fellendült, ami arra enged következtetni, 
hogy nagyobbmérvü készletek nem léteznek. 
De mutatták ezen aukeziók másrészt azt is, 
hogy minő nagy fontossággal bir, különösen 
az idei konjunktura viszonyai mellett, a gyapjú 
kifogástalan gondos kezelése. A folyó év 
eleje óta tapasztalt árhanyatlást részben a 
külföldi termékek egyikénél-másikánál tapasztalt 
minőségi fogyatékosság is okozta. Figyelmez-
tetjük tehát termelőinket, hogy a gyapjuter-
mékre minden lehető gondot fordítsanak és 
hogy ezt valóban tetszetős, úgyszólván csábitó 
formában és minőségben bocsássák a piaczra. 
Tudjuk, hogy az időjárás kedvező vagy ked-
vezőtlen volta nagy befolyással bir a gyapjú 
sikerültére, különösen a hántonmosott árunál 
De még a legkedvezőtlenebb időjárás esetén 
is kell, hogy legalább szárazon, tisztán koloncz-
mentesen zsákoltassék a szennyes gyapjú és 
hogy a hántonmosott gyapjú a usztatás utján 
zsírtartalmától megfosztassák. 

Hibaigazítás. A ,Köztelei" 36 ik számá-
ban .Tavaszi fagykárok" cz. alatt közöltük, 
hogy Fechtig báró értesítése szerint Tisza-
Ughon április 27-ikén déli 12 óra után a hőmérő 
a 0 fokra szállott. Alig szorul magyarázatra, 
hogy ebbe az értesítésbe hiba csúszott bele s 
a valóságnak megfelelően déli 12 óra helyett 
az éjfélutáni idő értendő. 

A lóversenyeket látogató közönség 
figyelmébe ajánltaiik, hogy a versenytéri belépti-
jegyeket — a jegypénztáraknál való nagy 
tolongás elkerülése s tehát saját kényelme 
érdekében — a versenyprogrammokon meg-
jelölt dohánytőzsdékben a versenynapok dél-
előttjén előre váltsa meg. Szintúgy saját érde-
kében áll a közönségnek, hogy a belépti-
jegyeket láthatóan viselje, hogy az ellenőrség 
felszólításait mellőzhesse. 

A M. Kir. Mezőgazdasági Muzeumban 
(a VII., Kerepesi ut 72. számú házban) követ-
kező gyűjtemények láthatók : A bejárati elő-
csarnokban : A mezőgazdaságra hasznos és 
káros állatok biologiai csoportokban. A föld 
szinti üvegkupolás teremben és mellékhelyiségei-
ben: M. ki<\ állambirtoki tárgyak. Gazdasági 
növénytermelés. Ipari növények és gazdasági 
müipari tárgyak. Kertésze', gyümölcsészet 
és szőlőszeti tárgyak. Gazdasági gépek és 
e zközök, leginkább modellekben. A földalatti 
helyiségben: Talajok és trágyák. Gazdasági és 
egyéb a gazdaságra vonatkozó épület-modellek. 
Talajmivelő eszközök, természetes nagyságban. 
Boszniai tárgyak. Az emeleten: Emléktárgyak 
és gazdaságtörténelmi tárgyak. A lattenyésztés, 
(Ló-, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyésztés. 
Tejgazdaság. Gyapjuismeret.) Baromfitenyésztés. 
Méhészet. Selyemtermelés. Az emeleti folyósón: 
Gazdasági statisztika. 

Állatforgalmi korlátozás. A cs. kir. 
osztrák belügyminiszter folyó évi május hő 
4-én kiadott rendeletével s azonnal kezdődő 
érvényességgel a következő intézkedéseket lép--
tette életbe: A ragadós száj• és körömfájás 
urálgása miatt tilos a hasított körmű állatok-
nak Ausztriába váló bevitele Nyitra vármegyé-
nek az Auszlriával szomszédos szakolczai 
járása egész . területéről és Szakolcza r. t. 
városból. A sertésvész urálgása miatt tilos a 
sertéseknek Ausztriába való bevitele Bereg vár-
megyének szolyvai járása, Sopron vármegyének 
nagy-martoni járása, Szepes vármegyének 
szepes-szombati járása, valamint Vas várme-
gyének szentgotthárdi járása egész területéről. 
A sertésvésznek osztrák területre történt behur-
czolása miatt a sertéseknek Ausztriába való 
bevitele jelenleg a következő magyarországi 
területekről tilos: Baranya vármegye bara-
nyavári, pécsi, siklósi és szentlörinczi járá-
saibői, Bihar vármegye központi és mező-
keresztesi járásaiból, Csongrád vármegye 
csongrádi és tiszán-inneni járásaiból, Heves 

vármegyének egri, gyöngyösi és hevesi 
járásaiból, Eger és Gyöngyös r. t. városokból, 
Moson vármegyének nezsideri és rajkai járá-
saiból, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kis-
kunfélegyházai járásából és Kiskunfélegyháza 
r.-t. városból, Somogy vármegye barcsi, nagy-
atádi és szigetvári járásaiból, Sopron vármegye 
kismartoni és soproni járásaiból és Kismarton 
r. t. városból, Szabolcs vármegye kisvárdai 
járásából, Torontál vármegyének török-kanizsai 
járásából, Vas vármenyének felső-eőri és 
kőszegi járásaiból és Kőszeg r. t. városból, 
továbbá : Kecskemét, Nagyvárad, Sopron\és Szeged 
önálló törvényhatósági joggal felruházott 
városok területéről. 

Londoni gyapjuvásár. Londoni főkon-
zulátusunk márczius havi jelentése szerint az 
idei második gyapjuvásár márczius hó 24-én 
véget ért. A rendelkezésre ál'ott 174.002 bál 
gyapjúból 69.000 bál adatott el külföldre 
(10.000 bál az Egyesült-Államokba). A vásár 
lefolyása nagyon lanyha volt, mert különösen 
a szárazföldi vevők tartózkodók voltak. Néhány 
beviteli czég még a vásár kezdetén visszavonta 
áruját abban a reményben, hogy később a 
kereslet élénkebb lesz és esetleg az utószállit-
mányok hiányában az árak emelkedni fognak. 
A merinogyapju ára 10— 15°/o-al csökkent. Ez 
az árcsökkenés különösen a „Médium" és 
„Fauliry Scoureds" gyapjúnál jelentkezett. A 
„Crossbreds" ára szintén hanyatlott, bár nem 
olyan erős mértékben. A báránygyapju külön-
féle fajtái valamivel magasabb árakon keltek, 
mint az első vásáron. Délafrikából kevés 
gyapjú érkezett és ennek ára szintén 10—15% 
csökkenést tüntet föl. 

A drezdai motorgyár részvény-társaság 
tekintettel az óriási forgalomra, a melyet 
hazánkban elér, üzletét Budapestre is áthelyezte 
és itt azt a modern igényeknek megfelelően 
Teréz körút 41. sz. alatt berendezte. 

N Y I L T T É R . * ) 

Szuperfoszfátot, 
k é n i a v u - k á l i t , kénaavas-ammont, 

I c o v a s a v a s - k á B i i , 
(dohánytrágyázásra) 

kénport, 
nomabb = 78% Chancel oldium 

rézgálicot, 98|99% 

ellen) 

l e a r o l c s ó h t m n s z á l l i t a 

„ 0 Ü l & M 

MŰTRÁGYA,KÉNSAYísYEGYI IPAR 

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

B U I D i L F E S T E X T , 

V . KEH. F Ü R O Ő - U T C Z A 8 . S Z A m . 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági -Egyesület" kiadásában Az Újlaki TJradálom 

üzleti berendezése a ,Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 
Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 
krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

P 1899. évi forgalom: 26,480 bál. % 

FeEh iv fuk 
a t . c z . e a z d a k ő z ö n s é g 

f i g y e l m é t 

Éra,/ 

H E L L E R M . s T Á R S A , 

BUDAPEST, V., EriséM-tér 13, r 

IOOO. év. X V I I I . évfolyam. 

Mezőgazdasági Szemle 
mezőgazdasági havi folyóirat. 

Szerkesztik: 

Cserháti Sándor és dr. Kosutány Tamás. 
A májusi szám ta r t a lma: 

Dohánytermelésünk bajai, Cserháti Sándor-
tól. Az egyszerű abrakíakarmányozási kísér-
letek hasznáról fejősteheneknél, Reisinger 
Henriktől. Közlemények a m.-óvári gazfiasági 
akadémiánál fennálló gazdasági tanácsadó 
bizottság köréből, Cselkó Istvántól. A lauch-
stádti kísérleti gazdaságban végzett zöld-
trágyázás! kísérletek ismertetése, dr. Sig-
mond Elektől. Uj irányok a szarvasmarha-
tenyésztés terén, Kovácsy Bélától. A házi 
állatokra ártalmas növénybetegségekeí okozó 
gombák, Páter Bélától. Adatok a rozsda kér-
déséhez, Brigits Ferencztől. Kerti vete 
menyek szántóföldi termelése, Grábner Emil-

től. Irodalmi Szemle. Apró közlemények. 
Előfizetés egy évre Í O korona. 

„ fé lévre 5 korona. 
Az előfizetési összeg a Mezőgazdasági Szemle 

kiadóhivatalának, Magyar-Óvár küldendők be. 744 
Mutatványszámok rgyen és bérmentve. "509 

j ö v ő v á m p o l i t i k á j a 
é s 

uj v á m t a r i f á n k . 
Az Országos Magyar Gazd. Egyesület 

vámügyi bizottságának megbízásából 
irta: 

R U B I N E K G Y U L A 
az 0 . M. G. E. ügyvezető titkárja. 

Nagy kvart alak 320 lap. 

— — Á r a 10 k o r o n a . — 

Megrendelhető a 

„Köztelek" kiadóhivatalában. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

MepI jelentéi! a gabonaüzletről. 
1900. május 11 

A tegnapi nagyobb "bécsi vásárlások felhajtották 
az októberi búzát 1818—16 20 koronáig s ma további 
emelkedést reméltek. De midőn a kii.föld lanyha jegy-
zéseket, a gazdák pedig általában jó vetéshirefcet 
küldtek, a vételkedv megcsappant ís fokozatosan lejjebb 
szorultak a határidők, ugy, hogy az októberi búzát 
dél felé már 16-02 K. kínálják egyetemben a májusi 
terminussal, mely 15-80 után 15-68—15-70 koronát 
jegyez. Még a tengeri is, mely ugy látszott, hogy 
11-26 K.-nál megállapodva, nem. reagál a játékosok 
szeszélyére, ma már nem tarthatta magát tovább, 
midőn az áruleszámoló iroda kifüggeszti tábláját, hogy 
9000 mázsa tengerit mondtak fel átvételre. Mindössze 
4—6 fillért veszített árából, mert dél felé 11-20 K. 
jegyez. Készáruban ma gyenge forgalom volt tarto't 
árak mellett; mindössze 16—170C0 q. buza kelt el. A 
napi hozatal is közepes, vasúton 8687 és hajón 16 716 
m. búzát fuvaroztak be; tengeriből 4219 m. érkezett 
hajón. E hóban leendő átvételre 160C0-m. buza, 500 m. 
rozs és 9000 m. tengeri mondatott fel. 

Árpában mérsékelt forgalom mellett az árak 
változatlanok maradtak, közönséges takarmány árpáért 
11-20—11-60-íg volt helybeni paritással elérhető, mig 
finomabb és teltszemü sörárpáért 15-ig fizettek Kő-

Rozsban közepes kínálat volt, az árak jól tar-
tottak és minőség szerint 13—13 80 koronát jegyzünk 
helyben átvéve. 

Tengeriben lanyha az irányzat, tekirítette! a 
nagyobb kínálatra s szokvány minőségű tengeri 
11-40 K. volt eladható; ab állomás még mindig 
nagyon magos a követelés, miért is csak nehezen 
helyezhető el. Nagyobb rakományok kötésre lesznek 
felülfizetés nélkül szállítva. 

Zabban kevés a kereslet és 10.60 - 10.76 ér-
hető el budapesti paritással. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza májusra 19C0. 15 68—70 

„ októberre „ 16.— 02 
Rozs októberre „ - 14.08—10 
Zab októberre . 10.52—56 
Tengeri májusra , 11 20—22 

, juliusra „ 11.30—32 

A szeszüzletben e héten az üz'etmenet n eg-
lehetős élénk volt és a tartós jó kereslet folytán a 
szeszárak ugy azonnali, valamint későbbi szállitá ra 
változatlan szilárdan a multheti zárlatjegyzes szerint 
záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
116-50—117-50 K., adózatlanul szabadraktárra szállítva 
46-50—47-50 K. Élesztőszesz változatlan szilárd és 
adózva 116 50—117-50 K., adózatlanul-47'bOK. kelt.. 

Vidéki szeszgyárak részéről kontingens finomí-
tott szesz azonnali szállításra adózva 144 K, adózat-
lanul 44 K. volt ab állomás ajánlva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e héten gyéren volt kínálva és néhány 
kisebb tétel 37- 37-á0 K. ab állomás zárulva is lett 
Kontingens finomított szeszt szabad raktárra szállítva 
43 K. ajánlottak. 

A kontingens nyersstetz ára Budapesten 37-50— 
38 — korona. 

JBieii, jakiéi 39 80—40 20 korona, kontingens 

Trieszti jegyzés 19-50—20-— korona kiviteli űzésiért 
90% hektoliterje. 

Kivitelre e héten több kocsirakomány finomított 
szeszt vásároltak, mely Dél-Törökország és Üszkübb 
felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Temesvár, Nagy-
Tapolcsány, Lőcse 50 fillérrel drágábban, a többiek 
változatlax ul szilárdan jegyeznek, 

Budapesti zárlatárak t héten: Finomított txesi 
116 50 -117-50 korona, éleiziőszesz 116 50 -117-50 K., 
nyert szesz adózva 114 50-115-50 korona, nyerissesi 
adózatlan íexkontingens) —* —•— korona, denaturált 
essesz 36-75-37-50 korona. Kontingens nyersssass 

—;— korona. 
Az árak 10.000 Hterfokonként hordó nélkül bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpéczfi** 
lés Eislíest értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthnér Ödön tudósítása.) 
A pótszükséglet jeléníékeny számú rendelésok 

alakjában nyilatkozik meg. Vörös lóherének is van még 
némi kereslete, de a készletek már nagyon csekélyek. 
Luczerna. Az ebbeli üzlet a lefolyt héten igen élénk 
volt. A forgalomnak legkapósabb tárgyát ez időszerint 
a takarmányrépamag képezi, különösen néhány dunán-
túli megye nagyobb mennyiségeket vásárolt pótveté-
sekre. Az élénk vételkedvnek daczára is megmaradtak 
az árak a volt színvonalon és ez időszerint még az 
öszzes fajták az eddigi alacsony árak mellett kaphatók. 
Muhar, teljesen csiraképes vetőmag, emelkedő árak 
mellett kel. Nagyobb tételek, melyek alacsonyabb árak 
mellett kináltattak, csirázóképességök miatt nem jöttek 
tekintetbe. Tavaszi takarmányborsó folytató'ag is ki-
elégítő keresletre talál. Rétek és legelők, valamint 
kerti pázsitoknak való fümagoalmak forgalma meglehe-
tősen jelentékeny volt. 

Jegyzések nyers áruért 100 kgonkint Budapesten 

-Vörös lóhere . . . . U0-160 korona. 
Luczerna, franczia . . 128—132 » 
Luczerna, magyar , . . 106—110 , 
Muharmag 17—18 „ 

II/B III. WR. 
11.10 20-— X7.8Í 

Ár: Kor. 26.— 25.— 24.— 22.50 21.— 

Rizstakarmány Árpadara Takarmánydara 
;i0.20 K. 
Rozskorpa 

Áraink 1C0 kgonként, helyben, elegysulyt tiszta-
sulynak véve, zsákkal együtt értendők. 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a .Köztelek" részére. Budapest, 1900. május 10-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, a budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

Szám : 0 1 2 3 4 5 6 7 7V« 
Í4.50 23.2022.60 21 6019.6016.6014.6i 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tu-
dósítása a ,Köztelek* részére. Budapest, 1900: május 10. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
ként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. 

80 24.40 22.80 22.40 21.60 20.20 17.20 
Takarmányliszt K o r p a 

á központi vásárcsarnok árujegyzése nagybw 
(m gros) eladott ólelmiczikkek árairó!, 

•agyar gazdák rásárcsaraoi ellátó szövetkeze-
táaek üzleti jelentése. 1900. május hó 9 érő 

A felküldések spárgában oly dimenziókat értek 
el, aminőket idáig tapasztalni nem lehetett; ezzel 
"Szembon a vételkedv napról-napra hanyatlik; ugy, 
hogy nagy árkedvezmények mellett is csak részben 
sikerült ezen árut elhelyezni és igy most is nagy kész-
letek felett rendelkezünk, melyek előreláthatólag még 
folytonosan növekedni fognak. Egyéb idényczikk, mint 
saláta, ugorka, tök, sőt eper is nagyobb mennyiségűén 
kerül a piaczra és ennélfogva árnyomást idéz elő. A 
baromfiüzlet élénk le'olyásü; mult heti árak vannak 
érvényben. Vajban és túróban, a hozatalok fokozódtak, 
miért is az árak némi csekelységgel leszálltak; ellenben 
tojásnál a kereslet felülmúlja a kínálatot, ennélfogva 
szilárd irányzat mellélt az árak 2—3 koronával ládán-
ként emelkedtek. Husnemüek változatlan árakon kelnek. 
Ozbak régi áron kel. Spárgának minőség szerint 
40—100 f. q-ja, tök 1-00—1-30 K., ugorka nagyság 
szerint 20—40 korona 100 darabonként. Idei csirke 
apraja 1-20—1-40, nagyja 2-80—3-00, kacsa 5"00—5'20, 

i liba 6-50—7-20- K. páronként. Elsőrendű teavai 
; 2 20-2-40, főzővaj 1-60-1-80 K, turó 20-24 fillér. 
i Prima alföldi tojás 58—59-50 K. eredeti ládánként. 
| Ozbak 1-40—1-50 korona egészben s kilónként. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiezikkekről. Budapest, 1900. május 10-ről. 
Hus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 102—112, H. r. 98—102, IU. r. 96-98, eleje 
I.r. 96—10Q, II. r. 92—96, III. r. 76—92, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108—112, II. r. 96-108, eleje I. r. 
92- 96, H. r. 80—92, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—88, 
II. r, 80—84, eleje I. r. 74-76, H. r. 70-74, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 88—i6, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 92-100, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való , kocsonyának való 
———, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
124—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 5.00—7.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.40—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 0.90—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
1.80—2.00, csont nélkül 2.20—2.20, kolbász 1 kg. nyers 

—, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. , 
sózott 90—10\füstölt 112—120, sertészsír 1 q. hordóval 
120—122, hordó nélkül budapesti I.r. 118—120, szalámi 
1 kg. belföldi 260—300, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1 20—2.20, tyúk belföldi I. r. 2.80—3.00, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
0.00—0.00, sovány belföldi 2.40—2.80, liba fiatal újdon-
ság 5.60—9.00, lud hizott I. r. —.— .00, sovány 
belföldi 0. 0.—, pulyka hizott I. r. 0. 00.—, 
sovány belföldi 0.00-0.0 korona. — b) Tisztított: csirke 
1. r. 1 drb 1.20—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.50—2.20, 
kappan hizott 1 kg. , 1 drb 2.00—4.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.80, 1 kg. 1.12—1.20, lud hizott 
1 kg. 1.00—1.20, 1 drb 4.60—6.50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 1.00—1.20, 1 drb 

» magló 1 kg. 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.40-5.00, nagy 1 drb 1.00—2.00, ludzsir 1 kg. 
1.60—2.00 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.40—1.60, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—1.70, márna 0.00—0.00. 
süllő balatoni , czompó 1.00—1.50, pisztráng 
nagy —: , kecsege 0.00—0.—, angolna , 
apró kevert 0.32—0.40. Lazacz rajnai 1 kg. 0. 
korona. • 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.16—0.16, 
lefölözött 0.12—0,12, tejfel 0.50—0.56, teavaj 1 kg. 
2.20—2.60, főző darabos 1.50—1.80, szedett 1.50—1.80, 
olvasztott , margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.28, juhturó 1.12—1.30, 
liptói 0.80—1.28, juhsajt , ementáli belföldi 
2.00—2.00, grói belföldi 0.80—1.20 korona. 

Liszt és kenyérnemüek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehéf hosszú 1 kg. 0.26—0.26, barna 
0.22—0.22, rozs 0.22—0.22 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00 
külföldi 36.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00 - 24.00, 
koptatott 26.00—30.00, külföldi héjas 20.00—34.00, 
bab fehér apró 14.00—18.00, nagy 14.00—16.00, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.00—4.00, alföldi 
(14̂ 0 drb) 56.00—57.00, erdélyi (1440 drb) —.00 .00, 
szerb (14*0 drb) , apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 köt. , I. r. 1 q. 
4.50—5.00, petrezselyem ujd. 100 köt. , I. r. 
1 q. 28.00-36.00, zeller I. r. 100 drb 6.00- 16.0, kara-
lábé I. r. 100 drb 2.60—3.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. —.00 .00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 24.00—28.00, czékla 1 r. 100 drb 
1.20—2.00, II. r. 0.80—1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
—.00 .00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—4.00, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 2.00—4X0, kötött saláta 100 drb , 
burgonya 1 vaggon sárga 500.0—540.0, fehér 360.00— 
500.00, rózsa 1 q. 5.00—5.60, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.20—3.00, ugorka 100 drb savanyítani való 

, savanyitott 3.60—5.20, nagy salátának —, 
paradicsom olasz 1 q. 80.00—90.00, belföldi , 
zöld paprika 100 drb , tök főzni való 100 drb 

, zöldborsó hüvelyes 1 q. 32 40—, kifej-
tett , zöldbab hüvelyes 1 q. , 
kifejtett —— , karfiol 100 drb —.00 .00, 

•1.20 k 
édes 1 q. 24.00-34.00, spárga 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. —.— .—, 
rétesbe való 00.00—00.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. 00.C0—00.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. —.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —.—: .—, baraczk kajszin 1 q. —. .—, 
őszi 1 q. —. .—, magvaváló 1 q. —. 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—• .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —. .—, 
apró szemű 1 q. —. .—, eper (szamócza) 1 kg. 
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—. .—, málna 1 kg. —. .—, szeder 1 liter 
—. .—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb , 
kicsiny 100 drb —. .—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb —. .—, II. r. 100 darab —, .—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
"h<*ju I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
76.00—84.00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
3.60—8.00, apuliai 100 drb —. .—, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.00—2.40, füge 
hordós 1 q. 36.00—40.00, koszorú 1 q. 36.00—40.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—88.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—M 2.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, Ital. Paprika I. r. 1 q. 200.00—240.00, 
II. r. 1 q. 140.00—200.00, mák. 1 q. 50.00— 60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. , 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szin I. r. 1 q. 56,00—60.00, közönséges 
II. r. 44.00—46.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Bsáapeati takarafteyvásáff. (IX. karüleí Mestar-
Btssa, 1800. május 11 A székesfővárosi vásárigaz gatósái 
loisntése a ,Köttel«k' részére). Felhozatott a siokotf 
i •stséjeirlői 173 szekér réti széns, 21 asekér méh" , 
38 szekér xsnpszftima. 21 szekér alomszalma, 0 szekér ta-
karsnáByszalma, 0 szekér tengeriszár, 2 azekés? egyéfe 
takarmány (zabosbttkköny, sarjú stb.) 700 íséi B̂ eccka, 
Á forgíloD; közép. Arsk fil.-ben i-ként, a kővet-
kezők: réíi szétüt 360—600, muhaí 520—600, asp-
szalma 240—320, alomssalma 200—260, egyéb lakar-
roiny , lóhere , takarmány 
Bisiwa — 100 kéve tengerisz. , iw.ezerr.ii 

, ssrjc460—460, gzaiioaízecsíkí 340—380, száim 
, aj — , zabosbükköny 560—560 Qssisi 

tauinftm 262, luly 340,600 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1900. május hó 10-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott : belföldi 1155 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 15 db, eladatott 
— drb, élő bárány 95 db, eladatott — drb; belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb, eladatott 

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

A borjuvásár hangulata lanyha volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 50* 70 
korönáig, kivételesen 78—— koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kjv. koronáig súlyra, növendék borjú —, 
—-—- koronáig, kiv. koronáig drbkint, 40—50 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi koronáig, kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. — koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 12'50—19' — koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1900. 
évi május hó 10-én. (4 budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek' részére. 
Felhajtatott: 205 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 140 db, tenyészbika 6 drb, tarka tiDŐ —, 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 57 db, 
hizlalni való ökör — db, üsző fehér — db. 

Fejőstehenekre a vásár élénkebb volt, az árak 
10—30 koronával emelkedtek. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör , középmin. jármos ökör pár,, 
alárendelt minőségű jármos ökör , Jármos 
bivaly é. s. mm., K-.ig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör K.-ig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka 
kevert származású tehén 140—240 koronáig darabon-
kint, bonyhádi tehén 240—340, kiv. koronáig 
darabonkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1900. évi május hó 
10 én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
•jelentése a „Köztelek' részére.) Felhajtatott: 2288 db 
tégy vágómarha, nevezetesen: 1802 db magyar és tarka 
iikör, 512 db magyar és tarka tehén, 245 db szerbiai 
ökör, — db szerb ökör, — db boszniai tehén, 9 
ezerfciai tehén, 142 db bika és 78 db bivaly. 

Változatlan felhajtás, de nagyobb szükséglet 
mellett a vágómarha ára 100 kg.-ként 2 koronával 
emelkedett. Fiatal gömbölyű ökrök jó keresletnek ör-

vendtek, mig gorqmbább mustra ökrök az élénk irány-
zat daczára nehezen voltak eladhatók. 

Minőség szerint: 889 darab elsőrendű hizott 
1668 db középminőségü és 231 db alárendelt min. ökör 

db elsőrendű hizott ökör, — - db közép-
minőségü ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
slsőrendü hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 60- 66 --, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 54- 58'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 48- 52'—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 44 -64-—, kivételesen tarka 
tehén —• •—, magyar tehén középmin., 44 64 —, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 44-— 
64' .szerbiai ökör jobb minőségű 51- 64— kiv. 
— —, szerbiai ökör középminőségü 46 —52'—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —'- •—, szerbiai bika 
46 -64-—, kivételesen 66.—, szerbiai bivaly 34.-44'—, 
kiv. —'— koronáig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1900. május ll-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek• 
részére). 

Jelentékenyen emelkedett felhajtás mellett a 
vásár forgalma élénk volt. 

Felhajtatott összesen 814 db. Eladatott 430 db 
Jobb minőségű lovakból hátas 20 drb, eladatott 6 db, 
400-460 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 16 db, 
eladatott 4 db 420—480 K.-árt, nehezebb kocsiló 
(hintós) 50 db, eladatott 18 db 300—360 K.-ért. igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 100 db, eladatott 42 db 190— 
270 K.-ért, ponny 6 db, eladatott 2 db 50—110 K.-ért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 150 db, eladatott 68 db 130—170 K.-ért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 300 db, eladatott 215 db 54-120 
K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 172 db, eladatott 
75 db 18—44 K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 51 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 5 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1900. évi május hó ll-én. 
(Elsó magyar sertéshizlaiő-részvénytársaság telefon je-
lentése a ,Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti 
átlag-árak: Magyar válogatott 320—380 kgros nehéz 
106—108 fii., 280—300 kgrammos nehéz 105-106 
fii., öreg 300 kg.Juli 101-103 fii., vidéki sertés 
könnyű f. Szerb 100—104 f. Román 
tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsulylevonás és 40/0 
engedmény szokásos. — Eleségirak: Tengeri uj 12'— 
—'— korona, árpa 12 80 kor. Kőbányán átvéve. Helyi 
állomány: május 4 én maradt darab FeU 
hajtás j; Belföldről 3534 darab, Szerbiából 1335 darab, 
Romániából - — drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 4869 db. Főösszeg 45878 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1782 drb, belföldre Budapest 
környékére 561 drb, Bécsbe 171 drb, osztrák tar-
tományokba 325 drb, Ausztriába — db. Német biro-
dalomba — darab egyéb országokba — darab, összesen 
2858 db. A szappan gyárakban feldolgoztatott: szállá-
sokban elhullott 5 darab, vaggonokból kirakott hulla 
1 darab, borsókásnak találtatott 13 darab, összesen 
19 db. Maradt állomány 43020 drb. A részvény-szállá-
sokban 8030 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zit̂ szállásokban maradt V/4. 2199 db. Felhajtás: Szer-
biából 1335 db, Romániából — drb, összesen 3534 drb. 
Elhajtás: 828 drb, maradt állomány 2706 drb és 
pedig 27C6 drb szerb és — db román. Az egészségügy* 
szemlénél jan. 1-től máig 110 drb a fogyasztás alól ki 
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Ingatlanok árverései (40000 korona becs-
értéken felöl.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

a tkvi ha- Okolicsá- 123214 
tóság nyi Menyhértué 

sz. Jármy Ilona 
Május 16. Budapesti a tkvi ha- Rezsny 90000 

kir. tvszék tóság Aurél 

a tkvi ha- Weisz József 55104 
tóság és neje Kalada 

Mária 
Május 18. Budapesti á tkvi ha- Nóvák 607270 

kir. tvszék tóság Tibor 

kir. tvszék 
rug 

tóság Teofil 
a tkvi ha- Madarász 66366 
tóság Sándor 

Május 22. Budapesti 
ktr. tvszék 

Máj. 27. Ar.-Maróthl 
kir. tvszék 

Május 28. Budapesti 
kir. tvszék 

Május 28. Módosi 
kir. jbiróság 

Május 28. Budapesti 
kir. tvszék 

Május 31. Kisvárdai 
kir. jbiróság 

Május 31. Budapesti 
kir. tvszék 

Május 31. Kisvárdai 
jbiróság 

Junius 2. 

Junius 5. 

Junius 6. 

Junius 20. 

Julius 2. 

Julius 28. 

Bpesti I—III. k. 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 
Bpest I—ül. 
jbiróság 
Élesdi 
jbiróság 

a tkvi ha- Gemsper- 196352 
tóság ger József 
a tkvi ha- Dittrioh 2?0585 
tóság Gyula 
a tkvi ha- Müller 1328730 _ 
tóság Lajos 
a tkvi ha- Berkoviáh 113704 
tóság István 
a tkvi ha- Taussig 180196 
tóság Pál 
atkvi ha- Ferenczy 213447 
tóság Emil és neje 

br. Vay Hedvig 
a tkvi ha- Spiegel J36364 
tóság Adolf és Hoffmann 

Antónia 
a tkvi ha-" Ferenczy 1401C2 
tóság Emil 
a tkvi ha- Révay 75889 
tóság Manő 
a tkvi ha- Lichten- 249642 
tóság stein Ferenczné 
a tkvi ha- Dittrich 41008 
tóság József 
a tkvi ha- Rossler 50428 
tóság Bernát 
a tkvi ha- Berzeviczy 43266 
tóság Béla 

Budapesti a tkvi ha- Fodor 330 80 
kir. tvszék tóság Gyuláné 
Marosvásárhelyi atkviha7 özv. Gazda 40593 
kir. tvszék tóság - Józsefné 

Szerkesztői üzenetek. 
S. J. uraak. Jogában áll a szomszéd fáinak azon 

ágáit, melyek az ön területére átnyúlnak, levágatni. 
Ennél többet azonban nem igényelhet. 

G. A. urnák, Aranyos. Az uraság gazdatisztje 
kereseti adóját megfizetni nem tartozik. A IV. oszt. 
kereseti adóért való felelősség csak a nyilvános szám-
adásra kötelezett vállalatokat terheli. 

B. J. urnák S.-Kapoly. Fentartjuk azon nézetünket, 
hogy itt csal Is esete fenn - nem forog. Ha a kérdést 
tevő arról van meggyőződve, hogy a csalás fenforgá-
sát képes lesz bebizonyítani, akkor egyszerűen pert 
kell indítania a gépgyár ellen a vételár visszaadása, 
esetleg kártérítés iránt. Ez a per már ügyvéd dolga. 

K. Gy. urnák, Csantavér. Ha a gazda a kikötött' 
illetményeket ki nem szolgáltatja, vagy nem ugy szol-
gáltatja ki, ahogyan az kikötve volt, az alkalmazott 
jogosítva van helyét felmondás nélkül is azonnal el-
hagyni és illetményeit a felmondási időre követelni. 
Illetmény alatt értendő a lakás is és ha a gazda azt 
nem ott adja ki, ahová az alkalmazottat felfogadta, 
joga van a szolgálatot elhagyni. 

^Elsőrangú hazai gyártmány. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 
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Földbirtokosok, 
Austria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert 

ponyva-kölcsönző intézetem 
ajánl igen csekély kölcsöndij mellett 96 • mtr. és 48 • mtr. nagyságú telitett 

k a z a l p o n y v á k a t . 
vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására szolgáló ponyvákat, 
továbbá 12 • mtr. nagyságú, behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, 
miáltal saját ponyvának beszerzése megtakarittatik. Úgyszintén 

zsákok is kölcsonöztetnek 
igen olcsó árak és előnyös feltételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhe-
tők be uj és használt 726 

telitett ponyvák, 
valamint s z e k é r - p o n y v á i * 7 korona és 9 korona, továbbá uj és használt 

— — — = z s á k o k — 
minden nemben, gabona, faszén, liszt és korpás zsákok stb. 

W T M i n d e n 50%.ka l o l c s ó b b mint b á r h o l . 
Ócska zsák és ponyva minden mennyiségben a legmagasabb áron megvétetik. 

N A G - E L A D O L F 
B u d a p e s t , V , A r a n y - J á n o s - u t c z a 12. 

T E L E F O N . „ SOrgöny-czim: 
Nagel Adolf, Budapest. 

Knuth Károly 
y mérnök és gyáros. 

, GYAB ÉS CSODA: — 

B U D A P E S T , 
VII. ker., ttaray-nteia 8. u i n . 

állal: Központi-, v!z-, lég- és g&fiifeek, lég-
sz- és vízvezetékek, csatornázások, szellfiz-

házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 

>LegJibk mia&iiíí kő*tj»t-o»5vek rakUren. 

Importált eredeti 

angol kosok 
kaphatók: 

P I C K O S W A L D - n á l 
BUDAPEST, 

VI//., Kiilső-Kerepesi-ut 1. sz. 

Magyar Fenyőmag1 Pergető Cryár 
erdészeti magkereskedés 

FARAGÓ B É L A Z A L A - E G E R S Z E G E N . 
Ajánl mindennemű hazai s külföldi legmagasabb csiraképességii tü és lomblevelű 

Erdei 
vetőmagvakat 

TÖIiCttraiAKKOT s gyümölcsfa magvakat. 
is erdészeti hatóság elismerő 

Árjegyzék bérmentve. 

G E I T T N E R é s R A U S C H 
Budapest, Andrássy-ut 8. sas. 

Ajánlják a Farkas és Faragó-féle 

viharágyukat 
melyek minden e d d i g i hasonló t a l á l m á n y t úgy kivitel 

mint takarékosság szempontjából f ö l ü l m ú l n a k , 

ftcgr Hegyközségeknek és gazda társulatok-
nak előnyös fizetési feltételek, tsw 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
Chicagói aratógépgyár. 

Kévekötöaratógép. IMIarokrakóaratógép. 
Fükaszálógép.Szénagyüjtö-gereblye. 

Kaszaélesitö. Kévekötözsineg. 
Nemrég nyitottuk meg Budapesten uj üzletünket és azt magunk vezetjük egyene-

sen saját üzemünk szerint. Ezen idényben szolgálhatunk tiszta manillakötőzsineggel, 
melyet chicagói gyárunkban gyártottak. 

Képes árjegyzékekért és útmutatásokért tessék az alul jelzett czimhez fordulni: 

Mc Cormick Harvesting Machine Company. 
W I L L I A M J. STILLMAN, igazgató. 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - u t 3 8 . s z á m . 
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gazdasági gépgyára 
M O S O N B A N . 

— A L A K U L T 1 8 5 6 . — 

KÜHNE E. 
- U 2 S : I X M ^ S Z * * Budapest, VI., Váczi-kőrut 57|a. 

„Osborne"-féle 
fűkaszáló gépeit 

szénaforgatóit 
marokrakó 

és kévekötő 
aratógépeif, 

melyek hazai földön is ismételve legelső 
dijakkal kitüntettek. 

Saját készitményü szénagereMyék 
legjobb kőrisfából. Egy és többbsoros 
k a p á l ó g é p c k (Columbia cultivátor 

66 korona). 
. JárgáBros és motoros cséDlőgécelí rosti, koÉoljozól 

Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. 

G A M é s T Á R S A Budapesten! 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(BÁNKI és CSONK* szab, rw.dw). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, kőjáratok és 
malomberendezések. 

teljes 

Turb inák . — V i l l aná s világítási 
Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. er «átr ite l i berendezések. > - . 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
rundén neme, házi, nyilván.03, mezőgazdasági 

. iparczélokra. 
Legjobb gumin:- és kender t 3 m I ö !t. 

Mindenféle csöveit. 

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

w . ( jA rvens , W j I., Walflschgasse 14. sz. 
I I l ü l l j Schwarzenbergstrasse 6. 

H O T T E R F . .1. R . Szt. József-gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönbrunnerstrasse 182. 
Hotter-féle Absorblnol 

l/l palaozk frt 6.—, 1/2 palatzk frt 8.50. 
Eltávolít mindennemű kun' ( 

testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tenné. Erősiti a megtámadott és gyenge 

™ástőT; különösen 'bm&xfepéb̂ n&ít c^ök-
daganatnál, patabtítyköknél, yaatag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
remegését megszünteti és meggyógyítja a 

Hotter-féle Agril táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 oaomag 80 kr. 

Kitűnő pótlék a takarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- ós idegbajnál alkalmazandó. 

fcOTTEfl* 

> 1. ~ J 1 

HOTTEE-FELE TBAIOTHS-FLUIE 
1 palaozk 1 frt 20 kr. 

állandó8, erőben Z?s°kfrissmaSfenntaftja°raf 
állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 
fáradalmakra és vontatásra képesiti. A tul-
eröltetós következményeinél, bénulás, szag-
gatás és merevedésnél meglepő sikerrel al-

Hotter-féle Absorblnol 
l/l palaozk frt 6.—, 1/2 palatzk frt 8.50. 
Eltávolít mindennemű kun' ( 

testtapadékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tenné. Erősiti a megtámadott és gyenge 

™ástőT; különösen 'bm&xfepéb̂ n&ít c^ök-
daganatnál, patabtítyköknél, yaatag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
remegését megszünteti és meggyógyítja a 

Hotter-féle Agril táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 oaomag 80 kr. 

Kitűnő pótlék a takarmányhoz az állat ereje 
és egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- ós idegbajnál alkalmazandó. 

fcOTTEfl* 

> 1. ~ J 1 

HOTTEB I, ES U. SZ. DISZNOEORA 
1 kilő 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
tására kitűnően ̂ bevált̂ orbáncznál? A IL 

HŐITEK-FÉLE EOLTTETEMKEITÖCS 
1/1 tégely ára 2 frt, »/« tégely I frt a 0 kr. 

bajoknál is. 

Xló sze?ekaáltaierhatásSn™l Mm 
érettek. Kaktárak a gyógyszertárak-

ban ós drogériákban. 
Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszsrtára 

BUDAPEST, Eifljr-nfca 12. 

HOTTEE-FÉLE ZOLIKA ELLENI SZEB 
Lovaknál mindennemű kolika és hugy fel-
akadás, szarvasmarMknái pedig puffadtság 

F e h é r M i k l ó s 
gépgyára 

Budapest, IX . , t l i ő i tít 23. szám. 

C S E f t * 

% 
# g J 

g. I m f ® sr * 

Ajánlja a m. kir. államvasutak gépg-yárá-
fean készült gőzeséplő garnitúrákat, Compound loko-
mobilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági 

gépet, földmivelési eszközt,-továbbá 

B O T J ó l k i j a T i t o t t " W ^ 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyárt-
mány és nagyságban, ajánlja jól felszerelt gépmű-
helyét gépek javítására és malomszerelvények gyár-

tására. 

Mérsékelt á rak , kedvező f ize tés i fe l té te lek. 

630 Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Faragó-féle 

Csüdsömör - kenőcs. 
Biztos hatású szer, csüdsömör, hám és nyerégtörés ellen. 

Faragó-féle 

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

kitűnőnek bizonyult. 
Mindkét szer, környékbeli több nagyobb uradalom-
nál, valamint kî febb gazdáknál kipróbálva; már 

több év óta igen jó eredménnyel használtatik. 
Kapható a feltaláló és készitőnél 

F A R A G Ó ÖDÖN 
gyógyszerésznél 859 

T ő t - K . © m l t f s Békés-megye-
1 nagy tégely Csüdsömörkenöcs 2 korona. 
1 kis „ „ I „ 
t üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 „ 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés jav i tásaés h iz la lása 
mm gazdák és hizlalók használatára, mmm 

Irta K. Euffy Pál. 
Ára portómentes küldéssel I forint fü kraiczái*. 
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S e r t é s t e n y é s z t ő k f i g y e l m é b e . 
A. 13653. szám alatt szabadalm. 

S O M O G Y I G É Z A - f é l e 
á l l a t o k e m é s z t é s é t e l ő s e g í t ő p o r 

mindenféle 
sertésbetegségek 

ellen 
sikeres hatással bir. 

A 1 3 6 5 2 . s z . m a g y . k i r . s z a b a d a l m i o k i r a t n a k k i v o n a t a . 
Jelen találmány tárgya egy eljárás, áll a táppor előállítására, melyet 

állatok, különösen sertések ugy folyékony, - mint szilárd táplálékába beleke-
verve, annak emészthetőségét megkönnyíti. 

M nt a tapasztalatok bizonyították, ezen tápporral ellátott táplálék az 
állat szervezetére igen jótékonyan hat, a mennyiben annak ellenállóképpsségét 
betegségek ellen már aránylag rövid használat után nagy mértékben növeli. 

F igye lmezte tés . 
A por, melyet az étellel együtt bevesz a sertés, a gyomorból megemésztés 

után a vékonybelekbe kerül, a hol az tovább emésztődve annak alkalmas részei 
a bél szívó edényei (bolyhai) által felszivatnak s a tápláló szervek erein keresztül 
a vérbe vitetneK és számtalan véredény által szétterjednek a test minden részébe; 
innen van tehát az, hogy a..por tartalma szerint belsőleg hat, mert ha talál-
mányom rendszeresen használva lesz, sikeres eredménynyel jár és bármely 
állatnál alkalmazható. 

H a s z n á l a t i u t a s í t á s . 
Ha az állal nem eszik és nem emészt, hetenként 2-szer 3 deka IV2. 

evőkanállal adandó naponta. 
Ha az állat -gyengélkedik, az első két nap 5 deka 21 2 evőkanállal naponta. 

Azonban, ha betegségbe megy át, két napon át 8 deka 4 evőkanállal etetendő. 
A por"kevés hig ételbe keverendő. 
Elismerő leveleka legnagyobb uradalmakból ralinak. 

Kapható mindenütt. 
V 4 k g . doboz 9 0 fillér ( 4 5 kp , ) , V a kg . doboz 1 korona 8 0 fillér ( 9 0 k r . ) 
341 Készítő SOMOGYI GÉZA, Arad. 

gáló fára vonatkozó határozmányok megváltoztatása. 
A gáes-magyar közös forgalom 1898. február hó 1-től érvényes II. rész 1 füzet 

(rovatolásí díjtételek) b) mellékletében, a 259. (német szöveg 258.) oldalon foglalt áru-
ezikk jegyzékből a 10. tétel szám) német s?öveg 4. tétel szám) alatt valamint a 263. 
(ill. 262.) oldalon foglalt I. kivételes díjszabásból a „cement" 1900. junius 1-ével 
törlendő. 

Budapest, 1900. május hó 4-én. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága 

a részes vasutak nevében. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

C e r n o v s k y & C o . 
mezőgazdasági gépgyára 

B Ő M I S C H B R O D b e i P R A G . 

Figyelmezteti azon birtokos urakat, kiknek- birtokában 

Cernovsky - f é l e szab. lókapa 
van ozukorrépa, kukoricza és burgonya részére, hogy 

k a p á i n k ö s z s z e s a l k a t r é s z e i , mint 

kés védöhenger 

vezetőkerekek 
stb. mindig r a k t á r o n t a r t a t n a k 

s megrendelésre igen jutányos áron 

azonna l szállíttatik. 803 

Kalmár Vilmos 
B u d a p e s t , 

VI. kerület, Teréz-körut 3. szám. 
a csehországi Thomas-müvek magyarországi vezér-

képviselője ajánl: 

Thomasfoszfátlisztet (Thomassalalt), 0 m 
„Martellin" dohány trágyát, Kainitot. 

mmammmi A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. ji« 

L e g ú j a b b s z e r k e z e t ű k i t ű n ő t r á g y a s z ó r ó g é p e k 
a l e g o l c s ó b b á r o n . 40 

• • • 11 • Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás, m h 

RENDSZERES 

MÉLOM-bsrendezések 
é s e g y e s I H I I L O M G É P E K , 

termény-tiszti-művek 
gabonaraktárak (silos) részére. 

G r a e p e l H u g ó 
gép- és rostalemezgyár, malomépitészet 

Marshall, Sons & Co. LmtcL 
angolországi gépgyár vezérügynöke 7 6 2 6 

BUDAPESTEN, V. ker., Külső váczi-ut 46. szám.-
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Kocsikenöcsöt, Petroleumot, 
Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kát-

rányfestékeket, fedéllakot, 

M Ű T R Á G Y Á T 

Lncérnát,lölier6t, ímnagvatat 
minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. 

P3T Vetőmagot "®a 
a leg,jutányosabb áron és garantált jó mi-

nőségben. 
M T Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luczernát és egyéb magvakat és kérek min-

tázott szíves ajánlatokat. 

OÉPOJLAJAT, 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 

savtalanitott repczeolajat, stb. 
Szalonnát 

Fe r t ő t l en í t ő s ze reke t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót s" 

KRAMER LIPÓT, 
SSrgönyczim i „CERES" Budapest. 

ÁrJegyi^Uel ^ részletes kflldn ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 

BUDAPESTEN, 
V. ker., Akadémia-utcza ÍO. sz. 

Fenti szerencse-
számokat ajánljuk 
a legközelebbi hato-
dik sorsjáték I. osz-

tályához. Mindenki saját szerencséjének kovácsa. 

T ö r ö k A . é s T s -
B A N K H Á Z A , B U D A P E S T , 

osztálysorsjáték osztály, föáruda, Váci-körut 4. 
Fiók: Muzeum-körut 11. 

H A M P E L J Ó Z S E F 
gép- és lánczszivattyugyára 

WIEN, un., Hel/wagstrasse 10. 

a j á n l j a s zab . 

l á n c z s i i v a t l y n i t 
rétek, konyhakertek, diszkertek és fais-
kolák vizeinek levezetéséhez. Munkaké-
pesség óránkint 200—800 hectoliter. 

L ó j á r g á n y 
1—4 kertcsönek egyszerre való hasz-
nálatához. Nélkülözhetetlen mély ku-
682 taknál. 
Használt lánczszivattyuk és járgányok 

állandóan raí- on vannak. 
Árjegyzékek ing. , és béimentve. 

ZSÁKOK, 
vízhatlan és nyers 

takaró-

PONYVÁK 
legmegbízhatóbb be-

szerzési forrása 

Fischer J. 
ponyva- és zsákgyára 

Budapest, 
Nagykorona-u. 18. 

» Agrieol" 
Ausztria, Magyarország és 
Olaszországban szabadal-
mazott, puha s hideg viz-
ben könnyen oldódó Káli-
szappan, rovarölő alkat-
részekkel. Legiobb óvszer a 
szőlővessző rovarok ellen, kü-
lönösen szénaféreg (bochi-
lis ambriquella) levéltetvek 
és vért.tvek (schizoneura) 
a gyümölcsfák, ugyszinte 
vetemény, réti füvek és 

virágférgek ellen. 
Árjegyzék és használati 
utasítás kívánatra ingyen. 

szappangyara 73 
T B 1 E S T , 

Via, L i m i t a n e n I 

M é h é s z e k n e k é s b a r o m f i t e n y é s z t ő k n e k f o n t o s ! 

Saját érdeüéűen 
kérem szíveskedjék elolvasni az első magyar keres-
kedelmi méhtelep — és a vele kapcsolatos állatte-
nyésztési czikkek raktárának 1900. évre szóló sok 
újdonsággal gazdagított képes árjegyzékeit, melyek 
dus Választékát tartalmazzák a méhkaotároknak és 
méhészeti segédeszközöknek a mesterséges baromfi-
költdgépeknek és felnevalési szereknek: továbbá tyúk, 
galamb és madár etetők, tyukólok, Qalambházak és 

madárkalitkáknak stb. 
Árjegyzékeket külön a méhészeti, s külön a 

baromfitenyésztési czikkekről ingyen és bérmentve 
küldök. 

Czime e legrégibb, általános jóhirnevü és minden 
kiá'litáson kitüntetett üzletnek : 76S 

Kühne Ferencz 
Budapesten, I., At l i la -u. 99151. 

C A R B O L I N E U M 
AYENARIUS SZABADALMA, 

2 5 é v ó t a a l e g j o b b a n b e v á l t 

faconserváldszer 
rothadás és gomba ellen. 

! ! Utánzásoktői óvakodjunk ! ! 

i f i i á ims i. 
carbolineumgyára 

A m s t e t t e n , A l s ó - A u s z t r i a . 
579 Iroda: 

Hauptst rasse 84. WIEN I I N , 
Magyar kir. államvasutak. 
67859/900 C. I. b. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar vasúti kötelék — Svojsic állomással való forgalomban k'tüntetett 

díjtételek érványen kivül helyezése. 
A pzab. osztrák-magyar államvasuttársaság Svojsic állomása, mely ezupán az 

ottani ezukorgyár forgalmát közvetítette, f. é. junius ,1-én beszüntettetik s ennek 
következtében az osztrák-magyar vasúti kötelék II. rész 1 dijs/.abási füzet 46 és 03. 
oldalán ezen állomásra kitüntetett csomópoti díjtételek ugyanazon időponttól kezdve 
érvényen kivül helyeztetnek. 

Budapest, 1900. május hó 5-én. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága a részes vasutaknevében is, 

(Utánnyomás nem dijaztatik,) ' 

1 Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. kitűnően bevált 

i Porcfellán-Email-Festékünk (PeQ 
" mint elegáns fal és mennyezet mázolat, melyen penész és gombakép-

ződés lehetetlen. Mindenkor mosható, kemény, porczellánszerü felü-
i letet nyújt, mely tej és vajkezelési helyiségek, géphá-
I zak, konyhák, fürdőszobák, folyosók, Istállók, 
I klosetek stb. részére felelte czélszerü. 

Bessemer festékfink(védjegy fillö)1 

mint feltétlenül megbízható rozsdavédő szer mindennemű J 
vasszerkezetek, vas és hullám bádogtetők, tartók, kerítések, rácsok, I 
gépek stb. részére. — Mint famázolat is kitűnő konserváló szer. Tar- ( 
tósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, 
mint minium és olajfesték. 

Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok 

)Lutz Ede és Társa, Pozsony., 
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Gazdaságok, iparosok és malmok részére ajánlja a 

D R E Z D A I M O T O R G Y Á R 
a eiiimerntak gáz-, benzin-, petróleum- és acetylen-motorait és locomobiljait. 

nden kiállításon 

1897. Kisbér nemzetközi vetőgépverseny első dij: állami arany érem. 
Lévai nemzetközi vetőgépverseny első dij: nagy üzemre arany érem. 

1«98. Hódmezővásárhelyi vetőgépverseny első dij: arany érem. 
Marosvásárhelyi vetőgépverseny első dij : arany érem. 

1899. Szegedi kiállitás első dij: legnagyobb elismerés. 

WEISER J. 0. gazdasági gépgyára 
X A « " v S i A X I & S Á X . 

M a g y a r o r s z á g 
legújabb és 

legjobb 7583 

y® tőgépéf, 

sík és hegyes talajhoz egyaránt a lka lmas 

ZALA-DRILL 
larvetügépét, továbbá szab. „Perfecta" olcsó és igen jó, könnytl vetőgépét, 
logjobb szerkezetű Sack-re dszerü aczélekéit, boronált, járgányait, szénagylpílt, 

rostáit és mindenféle gazdasági gépeit. 

,Plánét Jr." fsz. kézi-toló répakapa és töltögető, á 10 frt. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

K J U H I T 
n a g y b a n é s k i c s i n k b e n . 

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

Á r a k : 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásikölts^g a különböző távolságú rendeltotési állomá-

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

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendelés.'el egyideüleg a kainit árát egyesütetük pénz-
Urához beküldeni k^riíík, a szállítási költségek a küldemény 

átv telénél fizetendők. 

mérleg szerkezetik. 
A Mafeaá atwatatt Fair kanfc»-mérl »gsk százados rendezerüek, teié-j 

»éiyoa fémmérőkarral bírnak a a ki*ra tett teröeí aaladea p®aí®» 
•gyealőes mérlegelik. , 

Tsa-íéssság-. peatosságr én fe&nsiyiS kc i t l é t a i t i é l fogva egy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert lea&itfiaSfe* SBérSeffefc. 
6 a » : d a a é g g » , a i c h é r . , m e v l s a * , a&ák - é g r a k t á r i 

i aaéHes ; e ÍKk » t 
acélszer® éa a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fogva küifeifasn a gazdák, 
aágak és urad&lmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos ár 

melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tize- j 
mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-

telesítés, csomagolás és loco vasútra való fal-
adás költségei már benfoglaltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben részesffliwk. 
Gyártásunk állami felügyelet alatt Ül. Megrende-
lések közvetlen központi irodánkhoz, Anrir&ssy-ut ] 
14. czimzendfk. Árjegyzékkai, felvilágosítással 
szintén központi irodánk szolgál. 

és GÉPGYÁR 
SUBAPEST, Andrássy-at 14. flyár: KBIai Víezl-ut 188. 

E f e k l a l ' í I orvosi müszergyáros 
I I J a és Budapest. it th 

Főraktár: Koronaherezeg-utcza 17. »z. 
Gyár: (Motor-erővel) IV., Kéroly-laktanya. 

Állandó nagy raktár mindennemű állatorvosi és gazdi-
szatl műszerekből, a legújabb előírás szerint. Olosó 

és jutányos árak. 
Javítások és műköszörűlések elfogadtatnak. 

Képes árjegyzék: Ingyen.. 

Szabadalmazott 

Kosárbetétek 
^gőzcsápISgépek számára, 
kaphatók a feltalálónál, tel-
jes felelősség mellett, hogy 
tiszta cséplést lehet vele 
végezni a legrosszab eset-

k kosárbetétek árai: 
4 lóeréjü' géphez 60 kor 

Megrendelés esetén a 
sár szélességének mi 

beküldendő . 

STAHEL é. LEÜÜER 
rpiCI IRPVÁR Budapest, T. ker., 
I n i L U t l U I n l l , Katona József-utcza 8. 

Ajánljuk 

trieurjeinket 
minden gabona tisz-

títására 
& kiló nyerstermény 
beküldése mellett 

speciális 

tr i e n r t 
készítünk. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-
lünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bér-
mentve. Jutalék mellett szolid elárusítók alkalmazást 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menetrendje Uffiumerjíipccmai és a fiume-velenczei | 
. vonalon. 

Folyó évi márczius 15-től kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkinf kétszéí f 
közlekednek, csatlakozásban a Rudapest-Fíume közt- forgalomban levő>igyorsvona-
tokkal, melyek az utasokat a hajók kikötőhelyéig, .illetve. onnan továbbítják. A 
fiume-velenczei vonalon az egész éven át fenntartott heti két járaton kivii! — az 
épités alatt levő uj termes gőzhajó elkészültekor — nappal történő utazással egy 
heti harmadik járat" "fog" á nyári hónapok tartama'"alatt 'berendeztetni, melynek i 
menetrendjét utólagosan kihirdetjük. 

A fiume-anconai vonalon már márczius 15-től k,ezdve egyik • járat napjpal, a 
másik járat pedig éjjel történik,' símindkét járatnak csatlakozása. van a Rómába, 
Nápolyba, Bariba, Brindisibe Bolognába induló, illetve az onnan érkező vonatokhoz. 
A vonat Anconában a hajó kikötő helyétől, illetve kikötő"helyéig közlekedik. 

A gőzhajók.menetrendje I. Fiume-Ancona közt: 
a) Nappali utazás: Fiúméból ind. minden hétfőn reggel 7 ó.-kór 

„ „ Anconából „ „ szerdán „ 7 „ 
,b) Éjjeli utazás : Fiuméből , csütörtök este 8 „ 

„ a Anconából , „ szombaton „ 8"30 „, 
II. Fiumé-Velencze közt: 

Fiuméből indulás minden kedden és szombaton este 8 órakor 
Velenczéből , , hétfőn és csütörtökön , 7.30 „ ,.. .í . 

(A nappal történő utazással berendezett heti har.nádik járatnak kezdete és menet1: 
rendje utólag kihirdettetik.) 

Menetdijak : 
A gyorsvonatok használatára jogosító menetjegyek árai a hajóátkelési dijjal 

a) Budapestről Fiúmén át Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: ; 
gyorsvonaton I. oszt. és a gőzhajón I. oszt. K. 34.— 

II. . „ „ » I. 26.— ; • : 
b) A gőzhajókon Fiúméból Velenczébe vagy Anconába vagy viszont: * 

diszterem, bálóhelylyel együtt K. 18.— 
I. oszt. , „ 12.— * -

III. „ . (fedélzet) „ , , 6.— 
Utazási tartam 10 óra, 

A gyorsvonatok használatára jogosító c) közvetlen menetjegyek, árai-a hajó-~ 
álkelési dijával együtt: 

I. oszt. II. oszt. 
Budapestről Rómába v. viszont 76 frc. 05 cm 55. fre. 65 cm 

Nápolyba , 104 - , 45 „ -76 „ <55 , • 
„ Florenczbe „ 75. , 80, „ 55 , 45 „ 

. , Genuába , 92 , 50 „ 67 » 25 „ -
Milanóba „ 71>.„ .95 , 52 „ 85 „ 
Turinba „ 92 , 25- „ 67 „ 10 , 
Nizzába J , 117 , 20 » 84 „ 40 „ 
Marseilleba , 142 „ 25 „ 101 35 „, 

, Lyonba , 132 „ 15 „ 94 , 25 , 
Továbbá kaphatók ezen útirányon át Olaszországba szóló combinálható 

mérsékelt körutazási jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással 
szolgálnak a magy. kir. államvasutak állomásai, valamint a városi menetjegy irodái 
és jegykiadóhelyéi és a Cook Tamás és Fia czég összes utazási irodái. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága. 
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P A U C E S C R : BUDAPEST, József-kör ut 25. 
a . P A U C K S C H részvénytársaság 

fióktelepe. 
Törzsgyárunk L A N D S E E R G a|W. 

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely ^ ^ ^ i p a jpm—• rendezett be i 
• 53 éves fennállása éta , 

irint legkiválóbb különlegességét ^ „ r ^ ^ p * l e g n j a b b r e n d s z e r s ze r i n t . 

Vgjobban jövedel- f í j l l 60 év óta körülbelül 1800 telepet i l l l -
oaező ^ S Ü k tettunk fel. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszfinomltók, 
keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k számára, átvesszük régi szesz-

gyárak teljes átalakítását és egyes szeszgyári gépet vagy készüléket is leg-
jutilnyosabban szállítunk. 

Megkereséseket FaudiSCfe, Budapest, JÓZSef-kÖrut 25. czimre kérjük. 
(Gyártelep : Kőbánya.) 

Tavaszi kaszáláshoz különlegességek: 
Amerikából behozott és mindenütt nagy kedveltségnek örvendő felülmúlhatatlan 

„JOHNSTON"-!éle fűkaszálókban 
változtatható kaszagyorsaság, tehát minden néven nevezendő takarmány kaszáláshoz alkalmas. 

I n h n e l n n t f Ogcsz aczél, igen könnyű és nagy 
^ J U B I I I ^ & U I I munkaképességű 

yyGlobe" gyüjtőgépekben. 
„ H o l l i n g ' s w o r t h " 27 aczél fogas 

amerikai gyüjtőgépekben, 
kitűnő anyagból készitve, magas kerekekkel, teljes szavatosság 

mellett szállit 

Bácher Rudolfé. Melichar Ferencz 
n a g y a r o r s z á g i f ő r a k t á r a 

B U D A P E S T , V I . , N a g y m e z ő - u t c z a 6 8 . s z . 
i Magyarországi vezérképviselő:  

Szűcs Zsigmond. 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket és 

kévekötő aratógépeket, 
szénagyüjtőgépeket 

(lógcreblyéket) van szerencsém a t. 
gazdaközönsógriek akként ajánlani, hogy 
hojy minden általam szállított ilven gép-
nek használhatóságáért ós jé munkájáért, 
nemkülönben anyagának jóságáért el-

vállalom a felelősséget. 
Szükséglet esetén kérem ; 
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 
hogy késői rendelményeket legnagyobb 
sajnálatomra már nem lennék képes foga-

natosítani. 

P R O P P E R S A M U 
az amerikai Deering-gyár kiz. képviselője 

BUDAPEST, V., Váczi-körút 52. szám. 
- Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kívánatra készséggel szolgálok. — 

Actiengesellschaft 
Stahlwerke 

Weissenfels 
e z e l ő t t Goeppinger & Co. 

Weissenfels, Oberkrain. 
Szab. a c z ó l h o r d ó k . 
A hordóban levő folyadék nem veszít 
súlyából kiszivárgás, felszívódás és 

apadék által, . Nincs tűzveszély. 
Petroleum, benzin, festékáruk, spiritusz, Kaphatóm'nden 

olajok, alkaliák stb. részére. Taáereftei ki. 

Amerikai szabadalmazott 

aczéllánczok 
forrasztás nélkül. | 

Árjegyzéket ingyen és bérmentve. 
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K I S H I R D E T É S E K 
Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szfikséges levélbéljeget vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gépész-Kovács 

Gazdasági 
360'korona ̂ vfk JstpéS-

Biehárd 
végével ai: 

segédlisztté való végleges 1 
nyugdíjintézetbe valő felvól 

dók sajátkezfileg irt, jó siker-
rel végzett gazdasági tanintézet 
bizonyitványmásolattal, orvosi 
bizonyítvány nyal es lehetőleg 
fényképpel felszerelt ajánlatai-

lmok 
lendőkben jártassággal 
tius_10-iki belépésre. 

Irodatiszti állás. 
Egy egészséges flital embei 
M akatonsikötelezettségeine: 

Gróf Nákó Kálmán n 
miklósi uradalmában l 
A jószág-felügyelőség, 

^ Varga én iJgeti^ 

ligens, gyakorlatilag képzett, a 

igényű kí 
lépésre Sí 

sági akadémiát v 
gazdasági tanintézet 
eleget "tett egyénik9 

n is jártas 

teljes ellátásban részest 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Állást 

a gazdaság és fö.dmivelés 
minden ágában jártas. Ezeket 
igínybe venni óhajtók fordu'-
az iskola igazgatóságához. 875 

Gépész-géplakatos 
^ ^ Jó írással 

fâ d̂ Mzl̂ Ĥ̂ r̂̂ " 
répatermel és éŝ  nagy ' Szőjőte-

haló, nagyobb g .zdasigban 
alkalmazást keres. Ozim a ki-
adóhivatalban. . 870 

^ ^ Jó írással 

fâ d̂ Mzl̂ Ĥ̂ r̂̂ " 
répatermel és éŝ  nagy ' Szőjőte-

Időtlen 
segédtiszt, keresztény, ki több 

Ispánt 
l̂ tî k6pzettséggefabir̂ megbiz-

megMelőeeonVenttóat kap. b̂C 
rem, Os. Lázár László, Lapus-
nyak u. p. Hunyad-Dobra. ^ 

Időtlen 
segédtiszt, keresztény, ki több 

Ispánt 
l̂ tî k6pzettséggefabir̂ megbiz-

megMelőeeonVenttóat kap. b̂C 
rem, Os. Lázár László, Lapus-
nyak u. p. Hunyad-Dobra. ^ 

Végzett gazda, 
kiszolgált altiszt, a gazdaság 
minden ágában jártas, 72/4 évi 
Oz?mer,N6tlen«a jelige8 alatt"1e 
láp kiadóhivatalában. 880 

Ispánt 
l̂ tî k6pzettséggefabir̂ megbiz-

megMelőeeonVenttóat kap. b̂C 
rem, Os. Lázár László, Lapus-
nyak u. p. Hunyad-Dobra. ^ Ispáni, 

segédtiszti, k írnoki,̂ kulcsári 

Mezőgazdasági 
szeszgyári képviseletet ker 
egy legjobb ajánlatokkal re 
delkező kereskedelmileg ké 
zett egyén. Ajánlkozó ugy 
közönséget ismeri, eddig 
Magyarországban és Ausztii; 
ban működött. Esetleg elfogí 
szeszgyá i szakmába ̂ vágó ̂ bá 

l20."Sjéuge Sattkar6kiad?biv 

Fény igényű fiatal embe' 
yobb gazdaságokbél igei 
bizonyítványai vannak, jár 
a gazdaság összes ájain?! 

kat előbbi i6nöl 
negbizható, á'lá 

segédtiszti ál 

i ágában jártai 
i szőlőtenyésztés 
fő e gyümölcsfa 

' : . i : 

Földmives Iskolát 

nt segéd, majd 

m ̂ kiadóhivatal 
Tejcsarnokos, 

ALLATOK, 

m 
Igen szép, válogatott vörös-

tarka simmenthali jellegű 1—2, 
(3) éves (369 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

Kle in és Spitzer 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

Nagy Yorkshire 
állomás. Tenyészirány: 
italkat; gyors fejlődés ; 
enállő képesség; leg-

jrármos 
eladó páronkínt 700—800 
gazdaságában.' Vasúti 

Eladó 
ünő jó 60 db. egy éves tinó 
rju magyar erdélyi faj Neu-

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 
nagyobb 

mennyiségben, dus 
választékban kaphatók 
g r ó f H e r b e r s t e i n 

Albert 
uradalmi igazgatóságán ú 

Strilek, 
ág. 

Egy 

20 darab 
egy éves 

esztergomi Főkáp-
talan nánai ura -

dalmában ; 

posta- és vasútállomás. 
P á r k á n y - N á n a . 

Uradalmi tiszttartóság. 

Vöröstarka 
tinó és üsző 

teljesen prima, 1—2 eset-
leg 3 éves, nálam minden 

mennyiségben 

kapható olcsó áron. 
Későbbi, úgyszintén jár-
mos és beállítási ök-
rök szállítására vállal-

kozom. 8956' 
HENRIK IGNÁCZ, 

Szalónak (Vasm.). 

Yokshre 
zta vérben tenyésztett k 

VEGYESEK, 
T e j ! 

obb mennyiségű tej év 

> alatt e eíapkkia"dóhiva 

Tejet, 
jrződésre és junius 

I Fümagvak 1 
I legfinomabb minőségben I 
• és legolesóbban kaphatók g 

«flnor 

Raáwanef s Rónai 
B V D A P E S T M 

V. ,Nádor-u.8 .sz. 
J. O. SCHMIDT erfurti 

m a g y a r o r s z á g i 
f ő r a k t á r á b a n . 

Ugyanott a vliéjhirii erfurti 
kgrll magvak, valamint 
gazdasági vetőmagvak 

legjutányosabban besze-

Tesst'k áijugyzókit kérni, 

Cserhéj 
idei második és eredeti ter-
més nagyobb mennyiségben 
készpénz fizetés mellett meg-
vételre kerestetik, Bővebbet 
„B. A. 3856" jel alatt 
Rudo l f Mosse 

Berlin S . W . ad. 

E L A D U N K 
és 

kölcsön adunk 
T A K A R Ó 

PONYVÁKAT, 
T E R M E I V Y 

ZSÁKOT 
repczeponyvákat 

K O H N É S S T E I N 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla u. 5. 

Idegenek 
b i r t o k -

szerzése. 
Irta: 

Dr. Baross János. 
Á r a : 3 korona. 

Megrendelhető vala-
mennyi könyvkeres-

kedésben és a 
„Köztelek" kiadóhi-

vatalában 

BUDAPEST, 
IX., Üllői-út 25. 

magnagykereskedése 

Budapest, 
Károly-körut 9. szám. 

Ajánl 
legjobb minőségű 

Répamagot 
Luczernát 

Pohánkát 

Azurint 

Eladó: 
egy Clayton és Shuttle-
worth gyárbeli 8 lóerejü 
garnitúra. Locomobil szá-
ma 20679, cséplőgép száma -
20909. Továbbá: egy Garett 
gyárbeli 6lóerejü garnitúra: 
locomobil száma: 12340 
cséplőgép » 4566 
Végül egy Garettgyárbeli 

eiser l ÍJ. 
Eperdugványok. 

Évek óta f oly tato .t nemesítéssel; 
páratlan nagysága és 

6—51/2 em. szélességet és 

kertészetéből, Selr 

Schember C. es Fiai 
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C Ö Z E K É K E T , 
GÖZ-UTIHENGEREKET 

és 

6ÚZ-UT1M0ZD0NY0KAT 
• legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállit 

J O I I F B W L E B S C o . 
Telefon42—50. BUDAPEST-KELENFÖLD' 

Irodai, raktár, javítóműhely. 

K o s e l a d á s . 
A Cittol ib i eredeti H a m p s h i r e t ö r z s j u h á s z a t b a n , 

posta Cittolib, vasúti állomás L a u n (Csehország) a 

koseladás 
megkezdődött. 

Fíirstl. Schwarzenberg 'sche Herrschaft 
Direction Cittolib 

posta Cittolib, vasúti állomás Laun. 891 

A Szegedi kenderfonógyár részv . - t fe Szegeden 
ajánl araaté gépekhez való elismert kitűnő minőségű 

manila kévekötöfonalat, 
valamint egy külön eljárással a czélnak époly jól megfelelően 
előállított, több nagy uradalomban kipróbált, 30%-aI olcsóbb 

kévekötőfonalat magyar kenderből 
minden aratógép szerkezetnek megfelelő gombolyagban. 

Ugyanott gazdasági kötéláruk és valódi kender -
zsákok jutányos árban kaphatók. 822 

Az 1899. évi szegedi mezőgazdasági kiállításon „ a j és Ugye- j 
lemre méltó" jelzővel kitüntetve. 

Szab. kéttengelyű „Boni" eketaliga. 
! ! t e gu j abb szerkezet!! 

Tartós, szilárd, nem kopik, nem |! 
dől, domboldalon nem farol, az ekét 
egyenletesen vezeti, kenése folytonos és I 
gazdaságos, kevés vonóerőt igényel. 

Pi l lanat alatt állítható! 
Megrendelhető: 

N y í r b á t o r b a n : l a n d e l E d u á r d és t á r s a i n á l . 
Budapesten: a szab. osztr. magyar áliamvasuttársulat magyar I 
bányái, hutái és uradalmai vezérigazgatóságánál (VI., Teréz-körut 
24/a.), a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél (V., A!kotmány-u. 31.) 
Bacher és Melichár czégnél (VI., Nagymező-u. 68.) Kann és Heller 

uraknál (V., Váczi-körut 62.) 

k budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: 
szarvasmarha, bor jú, juh, kecske, bárány és sertések 

§ Ü § T b i z o r e a á n y i e S a d á s á v a ! " H S H 
f o g l a l k o z i k . 

A bizoraányába küldött állatokat — kisérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az 
aladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében 

megfelelő eiSlegat nyújt hatóságilag megállapított kamatláb mellett. 
Vasúti küldemények czimzendők: 

Vásárpénztár, Budapest, Ferenciváros. 
Levél-, sürgöny, telefonczim: „VÁSÁRPÉNZTÁB—BUDAPEST.' 35 

SANGE1HAUSENI GÉPGYÁR 
M a g y a r o r s z á g i g y á r t e l e p e 

B U D A P E S T , K Ü L S Ő V Á C Z I - U T 1443. S Z Á M . 
Első és egyedüli magyar special gépgyár. 

e i Á R T U m O K : az összes mezőgazdasági Iparágra* 
számára szükséges gépek. Nevezetesen: 

Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és 
S z e s z g y á r a k teljes berendezése és átalakítása. 

Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és ezukorgyárak 
terén. 

Szeszgyárak berendezése hosszabb lejáratú törlesz-
tései kölcsön mellett. 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a 

H O F F M E I S T E R - G Ő Z M O T O R 
a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. — Helyettesit minden 
gőzgépet és locomobilt. — Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép 
hajtására a legalkalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, cserrel és 
minden egyéb hulladékkal. — Minden nagyságban, tya lőerőtől kezdve 

egész 30 lóerőig gyártjuk. 8173 
• Minden sxakbaváyó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

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




