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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I LAP . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: 
Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGE. igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Sztlassy Zoltán az OMGE. szerkesztő.titkára. 
Társszerkesztő: Buday Barna az OMGE. titkára.' ———_ 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak"előfizetési dij: 
Egész évre 80 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Pályázat. 
Az „Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület" alapító és évdijas tagjai ré-
szére tagsági oklevelet szokott kiadni. 
Ezen oklevél művészi kivitelére súlyt 
helyezvén, — ezennel nyilt pályázatot 
hirdet ezen oklevél rajzának elkészíté-
sére. A legjobbnak talált oklevél 400 
koronával fog dijaztatni. 

Az oklevél rajzának jelképeznie kell 
az egyesület alapszabályszerü működését, 
mely czélből az egyesület alapszabályai 
a pályázóknak rendelkezésére bocsát-
tatnak. 

Az oklevél nagysága: 65/50 cm. 
A pályázatok folyó évi augusztus hó 

.végéig az ^Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" Igazgatóságához ÜUői-ut 25. 
(Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza, 
az OMGE igazgatója. 

Figyelmeztetés az OMGE. t. 
tagjaihoz. 

Rendkívüli közgyűlésünk határozata ér-
telmében felkérjük t. tagjainkat, hogy tekin-
tettel az egyesület nagyobb pénzszükségletőre, 
mely az építkezés folytán beáll, szíveskedje-
nek a tagdijakat pontosan befizetni. A mult 
napokban összes tagjainknak, a kik hátralék-
ban vannak, a felszólítást a befizetésre szét-
küldöttüb, postautalványt is mellékelve a pénz 
beküldéséhez; mig azon tagok névsorát, a kik 
3 vagy több évi tagdíjjal vannak tartozásban, 

behajtás végett az egyesületi ügyészhez tettük 
át. Midőn erről t. tagjainkat értesítjük, kérjük 
hogy kötelezettségeiknek eleget tenni szíves-
kedjenek. Igazgató. 

VI. nemzetközi gazdakongresszus 
Parisban. 

A párisi nemzetközi gazdakongresz-
szus tárgyalásairól szóló részletes tudó-
sítással igéretünkhöz képest alábbiakban 
számolunk be. 

A kongresszus eredményes munkát 
végzett s különösen örvendetes, hogy a 
budapesti nemzetközi gazdakongresszus 
által lefektetett gazdaságpolitikai irány-
elvek ujabb megerősítést nyertek. 

S mi lehetne általánosabb érdekű 
és égetőbb kérdés egy mezőgazdasági 
kongresszuson, mint az értékesítés kér-
dése. 1896 óta ugyan az általános ár-
depresszió nem oly mérvű s illetve he-
lyesebben szólva, a gabonaárak valami-
vel emelkedtek, de az áralakulást mes-
terségesen befolyásoló tényezők működése 
változatlan maradt. 

Ma is a börze diktálja az árakat, 
ugy mint évtizedek óta. 

E kongresszus első szakosztályának 
határozatai komoly megfontolást érde-
melnek. Itt már nemcsak a börze reform-
járól, a fedezetlen határidöüzlet eltiltásá-
ról van szó, tehát nemcsak palliativ in-
tézkedésekről, de az egész gabonakereske-
delem reorganizálásáról, a gabonakeres-
kedelem szabályozásáról, a kinálat és 
kereslet törvényeinek szigorú szemelött 
tartásával. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal̂  
Budapest (Köztelek),VÜlIői-út ?íS. szám, 

Kéziratokat a szerkesztőség nemTnild vissza. 

Gabonaárak nemzetközi szabályo-
zása ! Ez a jelszó, amely az Egyesült-
Államokban született s a kongresszuson 
a német gazdák befolyásával emeltetett 
határozattá. 

Az eszme szép és gyakorlati, de 
megvalósításától igen sok idő választ el 
s annál több, minél később sikerül a 
gabonaárak szabályozásának szükséges-
ségéről a kormányt és törvényhozást 
meggyőzni, amelyek közreműködése nél-
kül a terv csak illúzió marad. Addig is 
azonban erős várunk nekünk a védvám, 
mely a a nemzeti termelés fejlődésének 
ma egyetlen biztositéka. 

Párisban a magyar név sok dicső-
séget aratott. A kiállítás minden csoport-
jában derekasan állja meg helyét Magyar-
ország s különösen mezőgazdasági és 
történelmi kiállításunkról igen sok dicsérő 
szó esik a külföldön. 

Nem tévedünk azonban, ha állítjuk, 
hogy a magyar névnek legtöbb dicsősé-
get szerzett a nemzetközi gazdakon-
gresszuson való szereplésünk. 

Dicsekvés nélkül említhetjük, hogy 
a francziákat kivéve, egy nemzet sem 
küldött be annyi munkálatot, egy nemzet 
sem gondoskodott oly számú és tekin-
télyű képviseletről, egy nemzet kikül-
döttei sem vettek oly tevékeny részt a 
a kongresszus tárgyalásaiban, mint a 
magyarok. 

Nem kisebb egyéniségek képviselték 
Magyarországot, mint maga a földműve-
lési miniszter, nemeskéri Kiss Miklós 
államtitkár, gróf Károlyi Sándor, gróf 
Zselénski Róbert, gróf Majláth József, 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKO TMÁNY-UTCZA 31. sz. 

A V. Vermorel villefranchei gyár világhírű j í l l l lu i lk a cséplési idényre mindennemű 

„Eclair" peronospora fecskendőinek kenőcsöket kőszeneket 
„La Torpille" kénporozó. és olajokat ponyvákat 

„Excelsior" szénkénegező gépeinek és zsákokat 
kizáró lagos magya ro r s zág i képviselete. l ége l sőrangu minőségben. 

la. aussigi Kézgálicz la. sálimáit Kénpor Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 
és mindennemű s z ö l ö v é d e k e z é s i c z i k k e k é s a n y a g o k bevásárlási forrása. 

Mai szintünk 30 oldal. 
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Miklós Ödön, báró Malcomes Jeromos, 
György Endre stb. Hogy Magyarország 
ily impozáns módon volt képviselve a 
kongresszuson, ez első sorban a föld-
mivelési miniszter érdeme, aki még 
idejében szólította fel a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségét a 
kongresszuson való részvétel előkészí-
tésére s nemcsak erkölcsi, de anyagi 
támogatásban is részesítette az előkészítő 
bizottságot. 

Csak természetes, hogy a nemes 
törekvést elismerés koronázta, amennyi-
ben Darányi Ignácz a kongresszus tisz-
teletbeli elnökévé, gróf Majláth József a 
kongresszus tiszteletbeli titkárává, gróf 
Károlyi Sándor az első közgazdasági 
szakosztály tiszteletbeli elnökévé, Rubi-
nek Gyula ugyané szakosztály tisztelet-
beli titkárává választottak meg, mig gróf 
Zselénski Róbert a fedezetlen határidő-
ről irt munkálatával s ugy ő mint gróf 
Károlyi Sándor a kérdést tárgyaló fel-
szólalásaikkal keltettek feltűnést. 

A VI. nemzetközi gazdakongresszust 
Parisban f. hó 1-től 8-ikáig tartották meg. 

A kongresszust julius 1-én Jean Dupuy 
földmivelési miniszter nyitotta meg és a köz-
társaság elnöke nevében üdvözölte a külföldi 
tagokat. 

Szerenesésnek érzi magát, úgymond, 
hogy erre a gyűlésre a föld minden részéből 
annyi jeles szakférfiú jelent meg. Meg van 
győződve, hogy a kongresszus előbbre fogja 
vinni a mezőgazdaságot és ez is hozzájárul 
majd ahoz, hogy a népek egyesülésének és 
egyetértésének eszméje téit hódítson. 

Végül köszönetet mondott Méline, Tisse-
rand és Sagnier uraknak, kik oly tevékeny 
részt vettek a kongresszus rendezésében és 
előkészítésében és az elnöki helyet átengedte 
Méline urnák. 

Méline köszönetet mondott a földmivelési 
miniszternek a kongresszus iránt tanúsított 
érdeklődésért ős a támogatásért, melyben a 
nemzetközi mezőgazdabizottságot (Commission 
internationale d'agrieulture) részesítette. 

A mostani kongresszus czéljaít a követ-
kezőkben fejtegette. Az 1889 iki kongresszus 
főleg a termelési módok javításával foglalko-
zott; ebben az irányban már elég történt; 
most az értékesítésre kell gondolni és meg 
kell adni a mezőgazdaságnak a kereskedelmi 
szervezetet, amely még hiányzik neki. A gazda 
ki van szolgáltatva a közvetítőknek, akik elve-
szik tőle azt, amit nyerhetne. 

„Büszke vagyok, igy végzi a szónok, erre 
a nagy gyülekezetre, mely azt tanúsítja, hogy 
még sok jóbarátunk van világszerte, büszke 
vagyok arra, hogy annyira beválik itt a mező-
gazdaság, az emberi tevékenységnek az az 
ága, mely a többieknek irányt ad. A század 
elején a mezőgazdaság háttérbe szorult, hogy 
ne mondjam detronizálva volt, mert az ipar 
őriásilag fejlődött és annyi csodát alkotott, 
hogy teljesen lejoglalta magának a világ figyel-
mét . . . Ma teljes fordulat állott be és a köz-
figyelem, az általános rokonszenv még soha-
seűí volt oly élénk a földmivelő osztályok 
iránt mint most. Meggyőződhetünk erről, ha csak 
egyszer nézünk végig kiállításunk _ díszes csar-
nokain." 

Méline beszéde után, melyet sürüen meg-
tapsoltak, Sagnier Henrik szólalt föl és a ter-
vező bizottság nevében köszönetet mondott a 
miniszternek a rokonszenvért, melyet a 
kongresszus iránt tanúsított, a kiállítási igaz-
gatóságnak a tanúsított szeretetreméltó elő-
zékenységért, továbbá a kiváló férfiaknak, akik 
a kongresszus hét osztályában elvállalták az 

elnöki tisztet, a bizottsági tagoknak, kik a 
napirendet megállapították és az előadóknak, 
akik előzetes anyagot szolgáltattak a vitára. 

A szónok utalt még arra, hogy a kongresz-
szus iránt milyen rokonszenv mutatkozott a 
kü'földön és hogy a legkiválóbb szakférfiak 
mily buzgón vettek, részt a kongresszus mun-
káiban. 

Méline köszönetet mond Sagniernak és 
fölhívja a kongresszust, hogy válaszsza meg 
az elnökséget. 

A kongresszus elnöknek közfelkiáltással 
megválasztja Mélinet; megválasztattak továbbá: 

tiszteletbeli elnököknek: Darányi Ignácz 
magyar földmivelésügyi miniszter, Bauduin, 
a hágai kongresszus elnöke, Cartuyvels, belga 
mezőgazdasági főfelügyelő, Viquerat, a vaudi 
kanton mezőgazdasági kormányának főnöke ; 

alelnököknek: Alvord őrnagy (Egyesült-
Államok), Yerburgh (Anglia), Stébout (Orosz-
ország), dArnim-Criewen (Németország), Lobko-
witz Ferdinánd herczeg (Ausztria), Pavoncslli 
(Olaszország), Tisseraad E. és Vogué marquis 
(Francziaország); 

főtitkároknak : Zillesen (Hollard), Clarké 
(Anglia), Luiz de Gastro (Portugál), Westerman 
(Dánia), Tardit (Francziaország). 

Julius 3-iki ülés. 
Darányi Ignácz földmivelési miniszter 

foglalja el az elnöki széket, melyet később 
átenged Méline-nek. 

A vita tárgya a mezőgazdasági szak-
oktatás. 

Oomot, a II. szakosztály elnöke fel-
olvasta Wery G., az Institut agronomique 
tanulmányi igazgatójának javaslatait. 

Dehérain, ugy véli, hogy a felsőbb 
iskolák hallgatóinak a számát nem kell 
növelni, mert kiterjedt ismereteik daczára is 
csak rehezen birnak állásokat kapni. Azt 
óhajtja, hogy a felsőiskolák faluhelyen legye-
nek, ahol a tanulók folyton láthatják a tudo-
mány gyakorlati alkalmazását. 

Wery röviden vázolja a felsőbb mező-
gazdasági oktatás fejlődését Németországban; 
felhozza, hogy ott Liebig ellenezte a falun 
elhelyezett iskolák eszméjét, a mit a tapasz-
talat igazolt is, mert az olyan iskolák sohasem 
tartottak lépést a tudománynyal. Azokban az 
iskolákban első sorban tanárok kellenek, akik 
tudományos buvárlatokkal foglalkoznak, legyenek 
ott laboratoriumok, könyvtárak, tudományos 
légkör, oly dolgok amelyek csak nagyváro-
sokban találhatók föl. 

Felszólalnak még Wittmack, . Méline, ; 
Riepenhausen - Grangun, Bouesco, Stébout, 
Gain, Görtz-Wrísberg, Dehérain. 

A kongresszus, végül a következő hatá-
rozatot hozta: 

I. A felsőbb gazdasági iskolákban feltétlenül 
szükségesek : 

Kísérleti terek, a Hallgatók és tanáról̂  részére,.. 
kísérleti istállók, jól felszerelt vegyészeti, növény-
tani, állattani, éllettani, mikrobiologiai, mező-
gazdasági stb. laboratoriumok, botanikai kert és 
üvegházak, gyűjtemények és egy könyvtár. 

Ezekkel föl kell szerelni mindazokat a tan-
intézeteket, amelyekben azok még nincsenek; ott 
ahol már vannak, azokat fejleszteni kell és a 
szükséges, bő anyagi eszközökkel ellátni. 

II. Kívánatos volna, hogy a felsőbb gazd. 
tanintézetek elég nagyok legyenek, hogy befogad-
hassák mindazokat a hallgatókat, akik képesek az 
ottani előödásokat eredménynyel hallgatni. 

III. Miután a felsőbb gazdasági szakoktatás 
a legszélesebb körű szakoktatás, valóságos encyc-
lopaediája a mezőgazdaság összes ágainak, adott 
időben szakosztályokba kellene sorolni a hallgató-
kat külön czéljaik szempontjából. 

Ezen az időponton tut a hallgatók nem hall-
gatnák valamennyien ugyanazokat az előadásokat 
nem végeznék ugyanazokat a gyakorlatokat. Alaposan 
tanulhatnák azokat a tárgyakat, melyek őket jobban 

- érdeklik. Egy harmadik, külön tanulmányi tanévet 

kellene létesíteni azon intézetekben, ahol; a hall-
gatók most csak két évig maradnak. 

IV. A felsőbb gazdasági tanintézetekben több 
tért kell adni a laboratóriumi gyakorlatnak, mert 
ezek az intézetek csak igy adhatnak hallgatóinak 
közvetlen gyakorlati oktatást. 

V. A felsőbb gazdasági tanintézetek városok-
ban helyezendők el, lehetőleg városok tőszomszéd-
ságában. A gazdákkal tartsanak fenn sürü össze-
köttetéseket. Ezen összeköttetések fejlesztésének 
az eszközeit, a kísérleti laboratóriumokat, melyek-
ben a gazdák eljárnak fejleszteni kell. Czélszerü 
volna a tanintézetekben a gazdák számára aktuális 
tárgyakról rövid tartamú felolvasásokat tartani, 
főleg a gazdák egybejővetelei alkalmával. 

VI. Ami az alsófoku oktatást illeti: 
Ezt az oktatást az jellemzi, hogy alkalmaz-

kodni tud a legkülönfélébb helyzetekhez. 
Igy pl. a téli iskolák több országban igen 

hasznos szolgálatokat tettek. Ezen tapasztalathoz 
képest a kongresszus azt a határoz-tt óhajt fejezi 
ki, hogy az alsófoku oktatás szervezete kiegészít-
tessék és téli iskolák, oly országokban, ahol még 
nem léteznek, nagy számban szerveztessenek. 

Gain a II. szakosztály elé még a követ-
kező javaslatot terjesztette. 

„Az egyetemeknek tevékeny szerepet 
kellene játszaniok a felsőbb gazdasági okta-
tásban. 

A szakosztály ezt a javaslatot nem 
fogadta el, de a kongresszus, Orosjean indít-
ványára, kimondta azt, hogy 

„Kívánatos, hogy az egyetemek minél több 
figyelmet fordítsanak a tudományoknak mezőgazda-
sági alkalmazására." 

Jules Hélot, a franczia czukorgyárosok 
egyesületének főtitkára bemutatja kimerítő 
jelentését a ezukorrépa miveléséröl és javítá-
sáról. (V. szakosztály.) 

Eriksson albonai (Svédország) növény 
élettani tanár indítványára a kongresszus a 
következő határozati javaslatot fogadta el : 

A VII. szakosztály ajánlja a kongresszusnak, 
hogy különféle nemzetbeli szakférfiakból alakítson 
növenykórtani központi Uzottságot, mely a termelt 
növények betegségeinek tanulmányozását nemzet-
közileg szervezné. 

A bizottság uj tagokkal is kiegészítheti 
magát, hogy oly nemzetek, melyek nincsenek 
benne képviselve, a munkáiban résztvehessenek.. 

A bizottság időszaki folyóiratot ad ki. 
Minden országban a kutatásokkal megbízott 

szakférfi határozza meg, hogy a legközelebbi 
3—5 é?ben, melyik betegség fogja a kutatások 
tárgyát képezni. Akik egy- és " ugyanazon beteg-
séget tanulmányoznak, időközönkint minden 3-ik, 
vagy 5-ik évben hol az egyik, hol a másik ország-
ban egybegyűlnek és közlik egymással a tett 
észleleteket, hogy munkáiknak a tervszerűség 
előnyét biztosítsák. 

Ohhen lovag (Olaszország) meleg szavak-
ban ajánlja a madarak védelmét. Kimutatja, 
hogy ezek a kis állatok mennyit használnak a 
mezőgazdaságnak és a népnek, igy gátolják 
a malaria terjedését. A madarak védelmét 
nemzetközi egyezménynyel kellene szabályozni. 

Méline fölemlíti, hogy mikor ő miniszter-
elnök volt, ily irányban tett is kezdeményező 
lépést. De a földmivelésügyi miniszterek egy-
mással csak a külügyminiszterek közvetítésé-
vel levelezhetnek és az ő levelei mindig válasz 
nélkül maradtak. Czélszerübb volna, ha az 
országos gazdasági egyesületek vennék a kez-
deményezést kezükbe és hatnának illető kor-
mányaikra. 

Darányi, Ohlsen, Píni, Riepenhausen-
Crangen helyeslik ezt a nézetet és fölkérik 
Mélinet, hogy állna a mozgalom élére és in-
tézne körlevelet az országos gazdasági egye-
sületekhez, Végül a kongresszus dr. Fatio 
(Genf) következő indítványát fogadja el : 

1. A pározás ideje alatt hatásosan kell 
védeni mindazon madárfajokat, melyeket nem is-
merünk határozottan kártékonynak, addigra is, amig 
összéállittatik a mindenkor hasznos madárfajok 
jegyzéke. • 
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Kivételnek lehet helye, ha a tudomány vagy 
a jogos önvédelem érdeke igényli. 

2. Határozottan megtiltandó a madarak tö-
meges fogásának minden módja, ugy a hálók 
hasrnálata, melyek sok madarat fognak egyszerre, 
mint a török és hurkok használata, melyek nagy 
számban alkalmazva ugyanazt eredményezik. 

3. A jelzett tilalmi időben tilos a megvédett 
madárfajokkal, azok tojásával kereskedni, azokat 
adni, venni, szállítani. 

A vándormadarak és kivált a fürjek, amelyek 
száma egyre csökken, hasonló védelemben része-
sitendők. 

4. Mindegyik állam megkerestetik, hogy a 
maga területén végeztessen ornitholo giai és ento-
mologiai kutatásokat, annak kipuhatolása végett 
hogy az egyes madárfajok mivel táplálkoznak és 
mennyiben hasznosak. 

A kutatások eredménye öt éven belül közöl-
tessék az állandó nemzetközi ornithologiai bizott-

5. Minden lehető módon elő kell mozditíni 
a hasznos és kivált a rovarevő madarak szapo-
rodását. 

6. Az iskolában terjeszteni kell a madarakról 
szóló hasznos és érdekes ismereteket. 

Brands J. F. (Hollandia) indítványára a 
kongresszus kimondja : 

A gyarmati hatalmak jelenlevő képviselői 
kötelezik magukat illető kormányaiknál eljárni, 
hogy a tengerentúli országokban a hasznos, ritka 
vagy érdekes állatfajok és nevezetesen madár-
fajok erélyes védelemben részesittessenek: 

a) szigorú vadászati törvény által; 
b) tilalmi területek kijelölésével ott ahol ez 

lehetséges, vagy lakatlan szigeteken, olyformán, 
hogy ott a vadászat feltétlenül megtiltatnék ; 

c) addigra is, mig ez a vadászati törvény 
életbe lépne, kérni fogják illető kormányaikat: 

1. hogy a gyarmatokban a vadászat enge-
délyhez legyen kötve, 

2. bizonyos állati bőrök és madártollak ki-
vitele megtiltassák vagy korlátoztassék és csak 
tudományos czélra engedélyeztessék meg; ahol ez 
általában mégis nem lehetséges, ezek a gyarmati 
termékek nagy adóval rovassanak meg. 

Julius 3-án a kongresszusi tagok Aché-
resbe rándultak, ahol a párisi csatornák vizeit 
trágyázással értékesitik. 

Julius 4-iJci ülés. 

Elnök : Méline. 

Elnök meleg köszönetet nyilvánít Páris 
városának az Achéresben tett látogatáson tapasz-
talt előzékenységért. 

Vacher Marczel élénk tetszés mellett 
adja elő jelentését az állattenyésztési szövet-
kezetek és vásárok tárgyában (IV. szakosztály) 
kifejti, hogy a mezőgazdasag kereskedelmileg 
nincs kellőleg szerzezve. A következő határo-
zati javaslatot terjeszti elő: 

1. A tiszta fajállátok okszerű tenyésztése 
érdekében tenyésztő szövetkezetek létesítendők. 

2. A szövetkezetek első teendője szigorúan 
ügyelni a törzskönyvre, amely nélkül rendszeres 
kiválasztás nem eszközölhető. 

3. Díjazással kapcsolatos vásárok rendezen-
dők, hogy a tenyésztők egyrészt jó tenyészállatokat 
szerezhessenek és tenyésztett állataikat elad-
hassák. 

4. Az ügy érdekében felolvasások, könyvek, 
képek utján propagandát kell kifejteni. 

A kongresszus ezután a gabonaértékesítés 
kérdésével foglalkozott, 

Paisant elnök és Legrand senator ismer-
tették a Versaillesban tartott gabonaértékesi-
tési kongresszus czélját: a gabonaértékesítés 
fejlesztését szövetkezeti alapon. 

Gourtin André fejtegeti az ilyen szövet-
kezetek szervezetét és eljárását. 

Mareillac, de Castro, Müller abbé, Roe-
sike, Riepenhausen, Crangen felszólalnak és a 
kongresszus a következő határozatot mondja ki : 

1. Szervezni kell a gabonaértékesítést ugy, 
hogy a gazdák jó árakat kapjanak, e czélból 

külön gabonaértékesitő szövetkezetek- alakitandók 
a gazdasági egyesületek auspiciumai alatt. 

2. A szövetkezetek: 
a) gabonát vásárolnák részletfizetés mellett 

és az év folyamán eszközölt eladások bevételéből 
teljesen kifizetik a vételárt, 

b) a napiárfolyam mellett a szövetkezet 
számlájára fix vásárlásokat eszkczölnek. 

c) egyes szövetkezeti tagok gabonáját mint 
közvetítők adjak el jutalék fejében, a vételárra 
warrant által fedezett előlegeket adnak. 

3. A szövetkezetek magtárakat, kerületi köz-
raktárakat létesítenek, ahol a gabnát tárolják, 
kezeiik, keverik, osztályozzák; főleg a vasúti 
indóházak a csatornák és a katonai, magtárak 
közelében. 

4. A törvényhozás intézkedjék, hogy az 1899. 
márcz. 31-iki törvény, értelmében létesített mező-
gazdasági hitelintézetek a szóbanlevő szövet-
kezeteknek előlegezzék a magtárak építéséhez 
szükséges tőkéket. 

A megyei bizottságok által kijelölendő 
helyeken 'bizottságok alakitandók, melyek jegyez-
zék a gabna napiárait; ezekben a bizott-
ságokban helyet foglalnak a gazdasági egyesület, 
a kereskedelmi kamara vagy a kereskedelmi 
törvényszék és a városi hatóság egy-egy kikül-
dötte : az igy megállapított árak hetenként közzé-
teendők a hivatalos lapban. 

6. A kongresszus állandó bizottsága utasittatik, 
hogy kezdeményezze egy nemzetközi bizottság alaki-
tasat. melynek tagjait az Országos Gazdasági 
Egyesületek választanák és mely a különféle orszá-
gokban j'gysett árfolyamokat ezentrálizálná és 
közzétenné. 

7. A kormány felkéretik, hogy kellő időben 
tájékoztassa a gazdaközönséget a vetések állásá-
ról, a terméseredményekről, az egyes vidékek és 
országok gabonaárairól. 

Julius 4-én este a szakosztályok ülé-
seztek. 

Julius 5-én kirándulások Vilmorin úrhoz 
Verriéresbe és Petit úrhoz a Champagneba. 

Juliuk 6-iki délelőtti ülés. 

Elnök: Méline. 
A kongresszus első sorban a behozatali 

bon-ok kérdésével foglalkozik. 
Ouernier bírálja a mostani előjegyzési el-

járást, amelyről azt állítják, hogy kaput nyit 
az üzérkedésnek. Ennek a helyébe bon-okat 
javasolnak, ugy hogy a liszttivitelnél czimlet 
adatik. Itt az a baj állna elő, hogy a gabonaára 
változna az említett czimlet alapján behozott 
téa, kávé, kakaó árváltozásaihoz képest; az 
üzérkedés még könnyebb volna, mint a mos-
tani „őrlési forgalom" mellett. Szófö kéri a 
kongresszust, hogy ne nyilatkozzék a hehozatali 
bon-ok mellett. 

Beamont P. kivileli prémiumokat java-
sol, melyek alacsonyabbak volnának mint a 
behozatali vámok. 

Ouernier megjegyzi, hogy az ilyen rend-
szer az állami kincstárból nagy összegeket 
venne ki a küíföld javára, s a franczia gazdák 
rovására. 

Méline bírálja a prémium-rendszert. 
Mennyibe kerülne az az államnak ? A prémiu-
mot eleinte a gabonának adnák meg, azután 
a bornak és a többi terményeknek, ami azt 
jelenti, hogy azokat a gazda fogja fizetni; 
másfel 1 a külföld represszáliákkal fog élni. 
Mondják ugyan, hogy ha a gabona kimegy 
Francziaországból, akkor az ára emelkedni 
fog; de feledik, hogy nemcsak hausse- de 
baisse-spekuláczió is lesz és mind a kétspeku-
lácziót ugyanazok az emberek fogják folytatni. 
Az árak nyolcz napig emelkedni fognak, azután 
kőt hónapig lemennek, ami nagy kárára lesz 
a mezőgazdaságnak. 

Lehet az előjegyzési e'járást javítani, de 
nem kell a behozatali bon-ok rendszerét el-
fogadni. 

Papillon megjegyzi, hogy a 60%-os 
aequivalenczia alaptalan, mert a mai malomipar 
sokkal nagyobb liszthányadot őröl a búzából. 

Méline azt ajánlja, hogy a behozatali 
vámokat effektive fizessék. 

A kongresszus egyhangúlag a következő 
határozati javaslatot fogadja el : 

A kongresszus helyteleníti a behozatali 
bon-ok eszméjét, kívánja az örléskíkészitési eljárás 
az aequivalenczia módosítását és azt hogy a be-
hozatali vámok effektív lefizetése követeltessék. 

Ezután a határidőüzlet kérdése került 
tárgyalásra : 

Paisant azt ajánlja, hogy különböztessék 
meg határozottan a határidőre való eladásokat 
(marchés á terme), amelyeket nem lehet eltiltani, 
mert csakis ezekkel lehet a jövőt biztosítani, 
a merőben spekulatív határidőüzletektől (mar-
chés de terme). Elmondja, hogy mily eljárással 
sikerült bizonyos spekulatív tőzsdéket Német-
országban és Magyarországban megszüntetni. 
Konstatálja, hogy a spekulatív határidőüzlet-
ben a baisse az irányzat és azt óhajtja, hogy 
a nagy gazdasági egyesületek pályadijak ki-
tűzésével tanulmányozzák ezt a kérdést. 

Guernier azt kivánja, hogy a vett vagy 
eladott áruk, az üzérek nevei és a szállítási 
határidők közzététele kötelező legyen. A játék 
ellen csak két mód van: Az első a szerződé-
sek utólagos érvénytelenítése a játékkifogás 
czimén, amint azt a mai törvény megadja; de 
nehéz megállapítani, hogy a játék szándék, 
melynél fogva a szerződés érvénytelennek 
nyilvánítható, fenforgott-e; azután meg a 
játékkifogás czimén csak az egyesek károsodását 
lehet gátolni, de nem az általános bajt, a 
kedvezőtlen hatást, melyet a megsemmisített 
üzlet a piaczon már előidézett. 

A javaslatba hoz. tt a priori rendsza-
bály hatásosabb ; az üzéreket pellengérre 
kell állítani, a kötések ezentúl ne legyenek 
titkosak, mert nem szükséges az ilyen dolgo-
kat titokban tartani, mikor a tények isme-
retesek. Ezzel a rendszerrel együtt jár a 
részesedési szövetkezés megszüntetése. 

Méline, Zselénski gróf, dr. Roesike 
felszólalása után Souehon jogtanár kijelenti, 
hogy a fiktív üzletet igenis meglehet külön-
böztetni a reális üzlettől és az utóbbi meg 
lehet védeni. A játékosokat nem lehet meg-
büntetni azért, amiért játszottak; eléggé bűn-
hődnek a veszteségeik által; a közvádló mind 
a két felet szemben találná magával, mert 
közös az érdekük. Az alkuszokat sem lehet 
büntetni, mert arra hivatkozhatnak, hogy jó-
hiszemüleg jártak el, nem ismerhették a meg-
bízóik szándékait. De sújtani lehet azokat, 
akik a játékra csábítanak a prospektusaikkal, 
melyek a járatlan embereket félrevezetik. Ha 
a fiktív üzlet nem lesz peresíthető ez a 
játékra való csábítást megbüntetjük és elég 
védelem lesz; nem szükséges a Guernier 
rendszere, mely inkvizitorius jelleget ölthetne. 

Papillon sújtani óhajtja azokat, kik 
gabnát á découvert adnak el, mert ezek 
mindig á la baisse játszanak, aminthogy 
azok, akik birtokukban nem levő papírokat 
adnak el, mindig hausse-ra spekulálnak. 

A kongresszus ezek után kimondja: 
1. A tőzsdéket törvény által szabályozni kell. 
2. A mezőgazdasági terményekre kötött oly 

üzletek, melyeknél a czélt nem a tényleges szállítás 
képezi, melyek merőben játékmiveletek, nem 
peresithetök ; a játékra való csábítás büntetéssel 
sujtassék. 

3. Aki határidőre ad el, ne választhassa 
tetszése szerint a szállítás napját az esedékesség 
hónapján belül. 

4. A gazdasági termények árainak meg-
állapítása az illető napon eszközölt és terjedelmük 
arányában figyelembe vett tőzsdei miveletek 
jegyzéseinek átlaga szerint történjék és ajniveletek 
bejelentése kötelező legyen. 

5. A termények szállítását ezélzó részesedési 
szövetkezések megtiltandók. 
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Julius 6-iki délutáni ülés. 

Elnök Vogüé marquis és később Arxiim-
Criewen. 

Sagnier a délelőtti ülésen elfogadott hatá-
rozatok kapcsán pótinditványt mutat be. 

Tétard és Sehweitzer a következőket indít-
ványozták : 

Tekintetette] arra, hogy az árfolyamok ha-
nyatlását nagymértékben gátolná, ha a gabona-
készlet egy részéből helyben készitenék a gazdák 
által fogyasztandó konzervet, a kongresszus azt az 
óhajt fejezi ki: 

1. Hogy a gazdasági egyesületek létesítse-
nek őrlő-sütő szövetkezeteket. 

2. És e végből a földmivelés iskolákban léte-
sítsenek kísérleti malmokat és sütődéket, hogy a 
növendékek megtanulják a kisgazdák czéljáira 
való őrlést és kenyérsütést. 

A kongresszus a javaslatot elfogadja. 
Baumont indítványa, hogy az egyes or-

szágok arányárfolyamaihoz képest differen-
cziális vámok alapíttassanak meg, az állandó 
nemzetközi bizottsághoz utasíttatott. 

Friburg S. indítványa, hogy a föld érté-
kének tanulmányozása czéljából nemzetközi 
statisztikai hivatal létesíttessék, ugyanoda uta-
síttatott. 

Calvet szenátor a mezőgazdasági biztosítás 
kérdésének nemzetközi jellegét fejtegeti és 
indítványára a kongresszus a következő hatá-
rozatot hozza. 

I. A mezőgazdasági biztositásnál, akár az 
egyének biztosítása, akár pedig az ingóságok (le-
aratott vagy lábon álló termés, igavonó állat stb.) 
biztosítása forog szóban, előnyös a kölcsönösségi rend-
szer ugy, hogy az autonom helyi egyesületek tagjai 
egymással szolidárisak és az egyesületek lehető 
nagy területen szövetkeznek, de oly feltétel mellett, 
hogy a koczkázat kellően definiálva legyen. 

II. Ha a koczkázati számítás, amelynek alap-
ján a befizetési összeg megállapíttatik, nem elég 
szabatos, akkor jobb a kölcsönös biztosítást (jég, 
fagy ellen) elodázni. 

III. A törvényes kötelező jelleget csak igen 
kivételes esetekben kell kimondani, de helyes ha 
az állam előmozdítja a helyi egyesületek alakulását 
és azoknak egyenlő koczkázatu zónákra kiterjedő 
szövetkezését. 

IV. A gazdasági biztosítás koczkázatának 
megállapításához szükséges lévén a nagyszámú 
esetekben mutatkozó törvény kipuhatolása, az 
adatokat nemzetközileg kell gyűjteni, ehhez képest 
kívánatos, hogy az 1903-iki világkiállítás kapcsán 
Parisban nemzetközi : mezőgazdasági statisztikai 
hivatal létesíttessék. 

Arachesquesne bemutatja a szesz ipari 
értékesítéséről szóló jelentését. 

Pudlitz a németországi viszonyokat ismer-
teti és a kongresszus kimondja : 

Tekintve, hogy a földmivelő országoknak 
roppant érdekük fűződik ahhoz, hogy a szesz uj 
meg uj alkalmazásokat találjon az iparban, a 
fűtésre és mint hajtóerő, a nemzetközi gazdakon-
gresszus a következő óhajokat nyilvánítja: 

1. A földmivelő országokban a gyógyáruk 
és vegyészeti készítményekhez használt szesz 
minden állami és községi adó alól fölmentessék ; 
hogy a nevezett készítményekhez használt nyers-
anyagok szintén adómentesek legyenek, még akkor 
is, ha a nyerstermények maguk közvetlen fogyasz-
tás esetén adót fizetnének. 

2. A világítási és motorikus czélokra hasz-
nált denaturált szeszt illetőleg, az adómentességen 
felül, intézkedés teendő, hogy a denaturálást 
eszközlő pénzügyi közegek, a denaturáláshoz olcsó,, 
magas kaloriáju anyagot használjanak, mely nem 
tartalmaz szilárd anyagot, vagy sokkal magasabb 
égési képességgel bir mint a szesz. 

3. Aki denaturált szeszt újból élvezhetővé tesz, 
szigorúan megbüntettessék. 

4. A szeszfőző és szeszfinomitó készülékeket 
gyártó iparosok tartoznak a pénzügyi hatóságnak 
bejelenteni minden egyes esetet, am'kor ilyen 
készüléket gyártanak eladnak vagy kijavítanak. 

5. A jövőben a nemzetközi kereskedelemben 
a suly szerint százados szeszmérés alkalmaz-
tassák a most dívó, térfogat szerinti szeszmérési 
rendszerek helyett. 

A szeszégetésre alkalmas melassze hasz-
nálata tekintetében Tétard kövelkező indítványa 
fogadtatott e l : 

1. A melasszét illetőleg hasonló intézkedés 
történjék, mint a mezőgazdaságban használt sóval, 
t. i. hogy a melassze denaturálása a czukorgyárak-
ban, hatósági felügyelet alatt megengedtessék és 
erre a Comité des arts et manufactures által 
ajánlott valamely denaturálószer használtassák és 
a gyártók ne kényszeríttessenek arra, hogy a 
melasszéből takarmánypogácsákat készítsenek. 

2. A denaturált melassze használata tekin-
tetében a gazdák részére előirt formalitások meg-
szüntetendők. 

3. A denaturálás, hatósági f lügyelet alatt 
ne csak czukorgyárakban, de egyebütt is történ-
hetik külön denaturáló telepeken. 

4. A denaturáló telepek termékei szabadon 
legyenek forgalomba hozhatók. 

Ericksson J., Fiseher v. Waldheim nevé-
ben, a nemzetközi növénykórtani bizottság szer-
vezése tárgyában a következő indítványt ter-
jeszti elő, melyet a kongresszus egyhangúlag 
elfogadott : 

A kongresszus helyesli, hogy nemzetközi 
növénykórtani bizottság (Comité international de 
pathologie végétale) alakittassék, mely közös egyet-
értéssel irányítaná a különféle országokban történő 
kutatásokat a termelt növények fontosabb 'beteg-
ségei tárgyában. 

Ideiglenes bizottságot küld k;, mely a neve-
zett intézmény munkaprogrammját előkészíti. 

A VII. szakosztály az előkészilő-bizottságba 
az alább nevezeit urakat ajánlja, akik a kongresz-
szuson jelen vannak és megígérték a közreműkö-
désüket és pedig: 

Elnöknek Prillieux urat, a szakosztály elnö-
két, mint akihez a szervezési tervek es a hozzá-
járulási nyilatkozatok intézendők lesznek. 

Tagok-. Delacroix (Francziaország), Eriksson 
(Svédország), Fischer v. Waldheim (Oroszország), 
Laurent (Belgium), Prillieux (Francziaország), 
Sorauer (Németország), Went (Németalföld). 

A szakosztály ajánlja továbbá a következő 
szakférfiakat, akik nincsenek jelen a kongresszuson, 
de a kiknek belépése a nemzett özi bizottságba 
kívánatos: 

Frank Németország), Marshall - Wará 
(Anglia), Wiesner (Ausztria), Rostrup (Dánia), 
Marlatt - Galloway (Ejyesült-Allamok), Linhart 
(Magyarország), Tarqioni-Tozzetti és Cuboni (Olasz-
ország), Ritzema-Bos (Német-Alföld), Jaczewszky 
(Oroszország), Fischer (Bern), Chodat (Svájcz). 

A kongresszus elhatározza, hogy a bizottság 
gyakorlati irányú nemzetközi időszaki „Értesitő"-
ben tegyje közzé a növényi betegségek tekinteté-
ben megállapított érdekes tényeket és ellen-
szereket. 

A kongresszus elfogadja ezután a mező-
gazdasági szakoktatásra vonatkozó javasla-
tokat. 

Orosjean a gyakorlati isko'ák és a mező-
gazdasági szakintézetek tárgyában a következő 
javaslatokat terjeszti elő: 

1. A hatóságok a lehető legnagyobb mérv-
ben fejlesszék a tejgazdaság oktatását, különösen 
a nők alkalmazása szempontjából. 

2. A. mezőgazdasági iparágak (czukor, szesz, 
sör, alniaborgyártás) lehetőleg nagyobb iskolákban 
tanittassék. 

3. A kertészet és szőlőszet oktatása, mely oly 
biztató eredményeket adott, terjesztessék ki oly 
vidékekre is, ahol még nem létezik, ott is létesít-
senek gyakorlati irányú, jól megválogatott szak-
mákat oktató iskolákat. 

A kongresszus ezt a határozati javasla-
tot elfogadja. 

Bussard konstatálja, hogy a felsőbb is-
kolákban nagyon elhanyagolják a kertészetet 
és a következő indítványt terjeszti elő: 

A felsőbb gazdasági tanintézetekben a ker-
tészet és nevezetesen a konyhakertészet és a 
gyümölcsfatermesztés tanítása azt a tért foglalja 
el, mely megfelel a fontosságuknak. 

A kongresszus az indítványt egyhangúlag 
elfogadja. 

(Vége köv.) 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A komló érése és szedése. 
Ö Ha laikussal akarom megértetni a 

nálunk még oly kevéssé elterjedt komlóter-
mesztés mivoltát, ugy azt a szőlőmiveléssel 
hasonlítom össze, a mennyiben ugykülömbőző 
viszonyaiban, mint termesztési eljárásoknál 
ahhoz hasonlít legjobba i. Sikerül is a pár-
huzam egész a termés éréséig s szedéséig, a 
hol a komlónál már egész sajátos eljárásokat 
találunk. 

Hogy érett e a szőlő, azt a gyerek is 
megtudja Ítélni, az ízlelés nyomán, a komló-
nál ez már körülményesebb megfigyelések 
alapján mondható csak meg. Az érés igen 
fontos mozzanat a komlónál, amennyiben 
nyomban a szedés követi. Itt talán előbb jó 
lesz megfigyelni magát a komló viritását. A 
kis — eleinte ecsetforma — bimbók hazánk-
ban külömböző időben je'ennek meg; ez függ 
az éghajlattól is, az időjárástól is. A viritás 
junius közepétől julius végéig tart nálunk. 
Leghamarább virítanak aDunántul(Vas, Baranya) 
a Bácska s a Bánság komlókertjei, ezek 
után az ország középrészén fekvő komlós-
kertek s némely melegebb fekvésű erdély-
részei völgyek kertjei; legutoljára virítanak 
Erdélynek magasabb fekvésű helyein s a felső-
magyarországi kertek. A viritással egyforma 
fokozatban következik be az érés, tehát a 
szedés is. 

A toboz akkor érett, ha lahetőleg telítve 
van komlóliszttel. Ezt pedig sok jelről tudjuk 
meg: igy nevezetesen ha a toboz már a 
típusnak megfelelő kifejlett formát mutat s 
a tobozlevelek a csúcs felé zárultak; ha a 
tobozlevelek színe szinte sárgás-zöld vagy 
élénkebb, sőt aranysárga szinbe átmenő; ha 
a tobozt két ujjunkkal kissé összenyomva, 
bizonyos recsegő hangot hallunk, ha a 
toboznak magának jellegzetes lupulin szaga 
van, ha a tobozt hosszában kettérepesztve, 
a tobozlevelek aljában sok s aranysárga 
szinü komlóliszt van, melyből kellemes illat 
árad. Mellékes jelek, ha a tőke alsó levelei 
sárgulni kezdenek s ha a tobozokban netalán 
magvak lennének, azok már barna szinüek. 
Ezek mind olyan jelek melyek a komló érett-
ségét mutatják. 

A szedés helyes időpontját tehát nem 
nehéz megállapítani. Ha későn történik a 
szedés, akkor a komlóliszt könnyen kihull, 
egyszóval olyan jelleget kap a toboz,amelynél 
fogva a kereskedelemben már kisebb értéket 
képvisel. Ha korán szedjük, ugy a toboz nincs 
még teljesen kifejlődve, abban kevés s nem 
igen azomatikus lupulin halmozódott fel, ilyen-
kor megint kevesebb s kisebb értékű termé-
sünk lesz. 

Mint a legtöbb növénynél, ugy a komló-
nál is az érés nem áll be egyszerre, sőt gyak-
ran egy és ugyanazon tőkén is van különbség 
a tobozok érésében. Ehhez képest eleinte vá-
logatva történik a szedés, a mikor is egy ér-
telmesebb komlóskertész feljárja az általános 
érés előtt a kertet s a kész tőkéket előbb 
adja át a szedőknek. Ez igy megy 3—4 
napig, utóbb azután már rendre az egész kert-
ben megkezdődik a szedés. Az első szedést sok 
hazai komlótermesztő, mustraként küldi el a 
a kereskedőknek ; Dunán tul pedig az van 
szokásban, hogy 5 kgros minta-csomagokban 
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dobják piaczra a termést. Ezidőtájt u. i. 
(augusztus hóban) már fogyóban van a sör-
gyárak komlókészlete, a sörfogyasztás pedig 
még erőteljes s igy a nyári komló biztos 
vevőkre talál. 

De nemcsak a szedés időpontja lényeges 
hanem maga a száritás is. így első sorban 
jelentékeny számú s biztos munkáskézre van 
szükség, mert ha a komló érett, azt azonnal 
legkésőbb 6—10 nap alatt le kell szedni. 
Annyira lényeges a munkáskérdés, hogy pl. egy 
10 holdas kertben 200—250 asszony, leány 
s gyerek munkást láttam foglalkozni. Persze 
baj az, ha csak akkor szedhető a komlónk, 
amikor összeesik a gabonafélék aratásával. 
Ebből a körülményből nálunk sok késedelem 
s baj szokott bekövetkezni. 

Mint az imént láttuk, egynehány 
erősebb férfimunkáson kivül csupa olcsóbb 
s könnyebb munkásra van csak szükségünk. 
A tobozok szedése nem egyéb, mint csipe-
getés, a mit ülőhelyben is lehet végezni, mert 
a tobozokkal megrakott indát a „gyűjtők" 
hordják a szedőkhöz, akik 3—4 nagy csoport-
ban ülnek a komlóskert szélén megszedett 
komlóindákból készített sátrak alatt. Hakomló-
mivelésünk pózna-rendszerü, ugy egy férfi-
munkás sorra járja a komló sorokat kezében 
egy éles kaczorral és kerti ollóval s a komló-
indákat a föld felett egy méternyire elvágja. 
Nyomában jár egy vagy két férfimunkás, akik 
az emelő vassal a póznát a földből kissé 
kiemelik annyira, hogy az utóbb jövő kétmunkás 
az indákkal megrakott póznákat kézzel kiemeli 
a sorközökbe lefekteti, az indákat a póznán két-
három darabba vágja, arról lehúzza s ugy 
göngyöli össze, hogy a „gyűjtők" nyomban a 
szedők keze alá vihessék. 

A sodronymiveléses kertekben annyiban 
van eltérés, hogy ott fent a vezetődrótról egy 
hosszú rúdra erősített ollóval egyszerűen le-
vágják a futtató zsineget, az indákkal együtt 
s az a földre zuhan. Tehát lent a töke felett 
nem metszik el az indákat. A földön fekvő 
indához odatelepszik a szedő s leszedvén a 
tobozokat, halad tovább a következő tőkéhez. 
Ezen mivelési módnál tehát eléretik az, hogy 
az inda nem vágatván ketté, a tőkén marad 
s minden tápanyag a levelekből; szárból és 
ostorindákból késő őszig visszaáramolhat a 
tőkébe, azt erősiti, életét tartósabbá teszi. 
Ezen eljárás tehát a növényélettani követel-
ményeknek megfelel, de szembetűnőbb ered-
ményről se tudós, se gyakorlati komlótermesztő 
nem számolt be ; mert tény az, hogy a 
póznarendszerü komlóskertek, amelj eket tehát 
évről-évre levágnak, ép annyi ideig eltartanak, 
mint a sodronyrendszerüek s hozamukban sem 
állnak hátrább. Tényleg a gyakorlatban csak 
kevés helyen nem vágják le az indákat, 
hanem legtöbb helyen ugy járnak el itt is 
mint a póznásrendszernél. Igaz, hogy ha az 
inda a tőkén marad, kevesebb férfimunkás 
kell, de mégis az ellenőrzés szempontjából 
jobb ha gyűjtő helyen szedik le a termést, 
mert a kertben szétszórt fiatal munkások 
kapkodó munkát végeznek; ugyanis szak-
mányban dolgozván, mindig a tobozokkal 
dúsan megrakott töveket keresik ki, a gyen-
gébb termésüeket pedig könnyelműen elhagyják, 
további az ilyen munkások nem lévén ellen-
őrzés alatt, a megkezdett tőkéket se szedik 
le tisztára, hanem a szaporában apró tobozo-
kat rajta hagyja: mindenképen tehát kárba 
vész a termés. Mindez a gyűjtőhelyen törtéaő 
szedésnél nem következhetik be, mert minden 
sátor aljánál ott van a felügyelő. 

Az egészen alacsony rendszerű sodrony-
miveléses kerteknél is csak elméletileg áll meg 
az, hogy ott állva közvetlen az indá.'ól 
történik a szedés, mert fent jelzett kárve-
szélyek miatt itt is jobb a gyűjtőhelyen 
való szedés. 

Idehaza is, külföldön is szokásban van 
azon rendszer, hogy a levágott indákat szekérre 

rakják, hazahordják s a szedés hűvös csűr-
ben vagy szinben végeztetik el. 

Naponta csak annyi indit szabad lemet-
szeni, a mennyit aznap le is szednek. Hely-
telen dolog tehát, ha túlsókat vágnak le mint-
hogy az akár kint hever a sorok között, akár 
lent a csűrben, már egy éjszaka folyamán meg 
fog pállani s a tobozok megrókásodnak. Egy-
szóval, a mennyi indát egy nap levágtak, azt 
le is kell szedni s ezért Csehországban sok 
vidéken lámpa mellett éjfélig szoktak szedni. 

A tobozt a munkás leszedi, lecsipegeti 
két ujjal az indáról, de ugy, hogy legalább 
lVa cm. szára is maradjon. E nélkül a toboz 
szétfog hullani, mivel a legkeményebb köröm 
sem birja ki a munkát, a munkások a hüvelyk-
ujjra bádog gyüszüt húznak, a melynek kiálló 
lemeze helyettesítse a körmöt. Óvakodni kell 
a lehorzsolástól is, mert az ilyen toboz is 
könnyen hull széjjel. Nagy szárat, vagy épen 
kocsányt a tobozba nem szabad beletépni, ép 
igy leveleket sem. Előfordul, hogy a nagy 
tobozok át vannak nőve levelekkel, ilyeneket 
vagy eldobunk, vagy kettétépünk s a levele-
ket eltávolítjuk. A tobzok leszedésénél fontos 
a válogatás is. E végből a munkás előtt 2—3 
kosár álljon, a jellegzetes s rendes tobozt 
külön kosárba dobja, a hibásokat, de hasz-
nálhatókat ismét egy más kosárba, a beteg 
tobozokat, penészeseket, üreseket, tulnagyokat 
pedig egy harmadik helyre. A válogatott komló-
ért sokkal jobb árt adnak a kereskedők. A férfi-
munkások napszámba dolgoznak, a szedők azon-
ban szakmányban még pedig akosarakűrtartalma 
szerint 12, 16, 20, 24 fillért kapnak ugy, hogy 
100 liter nyers komlóért 60, 80 fillér esik. 
Háromszékmegyében 25 literes kosárért 20 
fillér, a Küküllő vö'gyén 25—30fillér, a Dunán-
tul 20—30 fillér a szakmány. Szász liter nyers 
komló súlya 5—6 kg. 

A szedést cssk harmat- és esőmentes 
időben szabad végezni és pedig naponta reggel 
Va9—9 órától délután 5 óráig. A nedvesen 
bekerült toboz felmelegszik nehezen szárad, 
minőségéből vészit, sokszor meg is romlik. Ha 
a szedő kosara teli van, ezt a beváltó helyre 
viszi, ott felülrizsgálat után kap egy elismer-
vényt (bárczát), amelyet vagy aznap este váltanak 
be készpénzzel, de a munkás-biztositás 
szempontjából czélszerübb a hét végén, hol 
a komlótermelés még uj, vagy a munkások 
gyakorlatlanok, olt bizony napszámmunkával 
kell végig küzdeni a szedést. Ujabb időben a 
munkáshiányon segítendő szedő gépeket is 
szerkesztettek, de ezek sokkárt tettek a toboz-
ban. Bajor- és Csehországban a hegyvidékek 
lakóit olcsó vasutak szállítják a komlós vidé-
kekre, ép ugy, mint nálunk a tót aratókat, 
Stájerországban pedig az iskolázás csak októ-
berben kezdődik, mert a gyermekek szeptem-
berben még a komlóskertben vannak elfog-
lalva. Természetesen a szünidő is egy hónap-
pal később kezdődik. 

A szedő kosarából a nyers komló a szá-
ritóba kerül, amidőn ujabb igen lényeges 
tennivalók következnek, ezekről más alkalom-
mal lesz szó. Gsérer Lajos. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

A bükkönymag, mint tej-
takarmány. 

Külföldi szaklapokban ujabban néhány 
közlemény jelent meg, melyek előnyös tapaszta-
latokra támaszkodva eloszlatni igyekeznek a 
bükkönymag rossz hirét s arra a helyre 
óhajijik azt, mint tejtakarmányt juttatni, 
melyet fehérjegazdagságánál fogva megér-
demel. Ebből a szempontból mi is megemlé-
keztünk már róla a „Köztelek" 35. számában, 

mely alkalomma1 különösen azt hangsulyoztuk-
hogy a kisgazda a bükkönymag nagyobb 
mérvű etetése által a kereskedelmi takar-
mányok vásárlásától szabadulna meg, miáltal 
sok csalódás és csalaltatástól menekülne. 
Miután fontosságot tulajdonítunk e dolog-
nak, újra fölhívjuk az olvasó figyelmét a 
bükkönymag etetésére, miről a külföldi lapok-
ban megjelent néhány fontosabb tapasztalat 
közlése által meggyőzni reméljük, hogy a 
bükkönymag nemcsak nem rossz, sőt ellen-
kezőleg nagyon jó tejtakarmány, ugy hogy 
mindenesetre megérdemli, hogy a kereskedelmi 
takarmányok egyrészét pótolja ott, ahol elég 
jól megterem. Egyúttal megemlítjük, hogy amit 
a szelíd bükkönyről fogunk elmondani, a vad 
bükkönyre (triőrhulladék) is vonatkozik, mert 
utóbbi hasonló táphatással bir, mint a szelíd 
bükköny. 

Legkimeritőbben foglalkozott a bükköny-
mag táphatásának tanulmányozásával Knieriem, 
ki a péterhofi kísérleti gazdaságban Orosz-
országban 10 évig etette fejőstehenekkel s ki 
Thiel „Landw. Jahrbücher" legújabban meg-
jelent 3. füzetében most közli róla tapasz-
talatait. Knieriem egyszersmind magyarázatát 
adja annak, mikép volt lehetséges, hogy a 
bükkönnymag a legrosszabb hirbe jutott, mint 
tejtakarmány, holott mindig akadt gazda, ki 
teheneivel etetve az ellenkezőről győződött 
meg. Szerinte ugyanis legelőször Haubner, 
később pedig Dammann, Pott, Fieischman s 
Werner, e nagynevű irók, de különösen 
Kühn „Die zweckmassigste Ernahrung des 
Rindvichs" czimü könyvének első 10 kiadása, 
melyekben Kühn valószínűen Haubner nyomán 
folyton ellenezte a bükkönymagnak fejőstehe-
nekkel való etetését, s mely kiadások minden 
intel igens gazda birtokában voltak, okozták 
azt, hogy végre nemcsak az elmélet, de a gya-
korlat emberei is igaznak ismerték el Kühn 
véleményét, mit megkönnyített az is, hogy 
abban az időben még nem sok magbükkönyt 
termesztettek s igy csakis kevesen jutoitak 
abba a helyzetbe, hogy takarmányul h&s_-
nálják. 

Hogy az emiitett szakírókat mi indította 
arra, hogy rosszalják a bükkönymagnak tehe-
nekkel való etetését, bajos megmondani, mert 
annak nyoma sincs, hogy valaha tanulmány 
tárgyává tették azt. Igy tehát csak azt lehet 
föliételezni, hogy felületes vagy talán romlo.t 
bükkönymaggal tett kedvezőtlen megfigyelések 
adták hozzá az első lökést s hogy az később 
tradicziószerüen plántálódo't egyik iróról a 
másikra. Lehet, hogy a csillagfürt magja is 
részes abban, hogy a bükkönymag ártalmas 
voltáról támadt balhit oly mély gyökereket 
v.rt, mert a szakírók azzal szerették a büit-
könymagot összehasonlítani, de közülük egy 
sem vette magának azt a fáradságot, hogy 
megvizsgálja mennyire jogosult az. 

Később persze épen Kühn volt az, ki 
legkorábban győződött meg tévedéséről, mert 
Guick, ki a bükkönymaggal Kühn vezetése 
mellett kísérletezett, a legjobb tejtakarmányok 
egyikének mutatta azt ki. E kísérlet, melynek 
eredményeiről a „Köztelek* fönnidézett 35. 
számában mi is megemlékeztünk, csakhamar 
okul szolgált arra, hogy nemcsak Kühn vál-
toztatta meg előbb emiitett könyvének későbbi 
kiadásaiban a bükkönymag etethetőségére vo-
natkozó véleményét, hanem hogy mások is 
megkíséreljék azt, kik tapasztalataikat most 
közzétéve, kivétel nélkül kedvezően is nyilat-
koznak róla. 

Knieriem 1890 ben kezdte a bükköny-
magot etetni, de előbb csak egy tehénnel; 
midőn azo.iban a tejelválasztásra kitűnően 
hatónak találta, csakhamar a peterhofi gazda-
ság összes teheneinél alkalmazta s aránylag 
nagymennyiségben etette is, mert a tehenek 
darabonkint s naponta 2 - 3 kg. bükkörjydarát 
is kaptak, holott a szakmunk <k, pl. Kühn em-
iitett könyve még a hizómarhánál is csak 
mintegy 1'5 kg.-ig való használatát ajánlja. 
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Az első kísérleti tehén (ehlolmogori orosz 
fajta) mely 3000 1. évi fejőssel bírt, előbb 
csupán 17'5 kg. hereszénát, később 17 5 kg. 
hereszénát és 2'5 kg. bükkönydarát, végül 
pedig ismét csupán 17/5 kg. hereszénát kapott 
naponta; a kisőrlet tehát három időszakra 
oszlott, melyek ismét átmeneti s főidőszakokra 
lettek fölosztva. Ezen időszakok adatait, 
melyek naponkinti átlagokat fejeznek ki, a 
következő táblázat teszi szemlélhetővé: 

Időszak Tartam Takarmány Tejmeny- Zsírtartalom 
napokban 1 g. nyiség kg. % kg. 

I. átmeneti 15 17 "5 here- — _ 
I. fő 6 széna 7.69 2-82 0'216 

II. átmeneti 7 17 5 here — _ _ 
és 2 5 bük-

II. fő 5 könydara 10'25 2-63 0'269 

III. átmeneti 9 17'5 here- — 
III. fő 6 széna 7'23 2-76 0'199 

A második időszakban etetett 2'5 kg. 
bükkönydara tehát 2*56 kg.-al szaporította 
naponkint a tejet és 0'053 kg-al növelte a 
tejjel termelt zsirt, habár a tej százalékos 
zsírtartalmát 0'19%-al csökkentette is. Ez oly 
szembetűnő hatás volt, minőt Knieriem más 
takarmányokkal eszközölt számos etetési kísér-
letei egyikénél sem észlelt, pedig itt tekintetbe 
sincs véve az, hogy a tejelvítlasz ás a laktáczió 
előrehaladásával fokozatosan hanyatlani szokott. 
Kísérletező továbbá még azt említi erről a 
kísérletről, hogy a bükkönydara már az átmeneti 
időszak harmadik napján 30% al növelte a 
tejmennyiséget, mi a laktáczió előhaladásával 
járó fokozatos hanyatlás beszámításával 37'3%-ra 
tehető. Ez azt jelenti, hogy a kérdéses tehén 
naponkint 2*78 kg.-al több tejet adott, mint 
amennyit adott volna akkor, ha csupán here-
szénát kapott volna. Ugyancsak azt is emliti 
még kísérletező, hogy a bükkönydara szembe-
tűnő utóhatást is fejtett ki, mert midőn a 
darát elhagyta, csak lassú hanyatlás követ-
kezett be a kísérleti tehén tejelőképességében. 

E kedvező eredmény arra bátorította 
kísérletezőt, hogy a következői ősztől kezdve 
állandóan alkalmazza a bükkönydarát a peter-
hofi tehenészetben, mi egy kg. napi adaggal 
meg is történt. Midőn azonban 1898/94-ben 
a sörárpa ára igen föl ment, mi annak gon-
dosabb triőrözősét vonta maga után, nagyon 
sok vadbükköny került a piaczra, mely iránt 
a gazdák tartózkodóan viselkedtek, mert féltek 
attól, hogy károsan hathatna a tehenekre; 
igy tehát nagyon olcsón lehetett a vadbük-
könyhöz jutni s ezért most már 2 kg.-nyi 
mennyiségben kezdte etetni, 1896/97. nyarán 
is adott 1'25 kg. vadbükkönyt a teheneknek 
s azért is nagyon hatásosnak találta. Hogy 
mily előnyösen hatott a bükkönydara az 
50—60 db között váltakozó tehenészetre, 
következő adatokból világlik ki, melyek az 
egy-egy tehénre évenkint eső abraktakarmányt 
s a tehenek átlagos évi fejősét tüntetik föl 
kilogrammokban: 

év t ! 
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1891/92. 34 205 
1892/93. 259 119 
1893/94. 372 160 
1894/95. 440 102 
1895/96. 549 246 
1896/97. 710 257 
1897/98. 656 186 
1808/99. 587 222 

A tápmennyiség tehát évről-évre javult, 
mit részint az abraktakarmány szaporításának, 
de annak is lehet tulajdonítani, hogy a tehe-
nek évről-évre több bükkönydarát kaptak. Miu-
tán itt nem kis kísérletről, haném rendszeres 
etetésről van szó, azt mondhatjuk, hogy most 
már a tapasztalás is bebizonyította, hogy a 
bükkönymag nagyon becses takarmány a fejős-

tehenek számára. Megemlítendő még, hogy a 
tehenek mindig szívesen fogyasztották a bük-
könydarát és hogy az sohasem mutatkozott 
ártalmasnak, mert sem dugulást vagy elvetélést 
nem okozott, sem pedig az ébrények és szopós 
borjuk fejlődésének nem ártott. Ezért a jelen 
évben már 3 kg. bükkönydarát, 0"5 kg. hus-
lisztet, 0'75 kg. kókuszdiópogácsát ős 0'75 kg. 
szárított sörtörkölyt etetnek Peterhofon a tehe-
nekkel fej enkint és naponta. 

Péterhof szomszédságában egy magán-
birtokon szintén etetnek már évek óta bük-
könydarát a tehenekkel s ott is csak hasznos-
nak találták azt. Knieriem továbbá egy elő-
adás alkalmával, melyben a bükkönymag ete-
tését is érintette, számos gazdától azt hallotta, 
hogy ők is csak a legjobb tapasztalatokat tet-
ték vele a fejősteheneknél. 

A bükkönymag azonban csak a tejmennyi-
ségét szaporítja, de nem a tej zsírtartalmát is, 
sőt ellenkezőleg utóbbit apasztja. De ezen 
nem csodálkozhatunk, mert más takarmányok, 
melyek a tej mennyiségét szembetűnően sza-
porítják, szintén' igy hatnak reá. 

Ugyanis a tej százalékos zsírtartalmát 
inkább csak azon takarmányok képesek elő 
nyösen befolyásolni, melyek a tej mennyiségét 
csökkentik; olyan takarmány pedig, mely 
mindkét irányban előnyösen hatna, nagyon 
kevés van,, mert talán csak a kitűnő legelő, 
továbbá kis mértékben a zab és esetleg 
az árpa s málátacsira mondható annak. 

Knieriem még egy kísérletről emlékezik 
meg, melylyel ugy a bükkönymagnak a tej 
zsírtartalmát csökkentő hatását, valamint azt 
óhajtja bizonyítani, hogy a fejőstehenek arány-
lag sok bükkönydarát fogyaszthatnak hátrány 
nélkül. E kísérlet, mely a már ismertetetthez 
hasonlóan átmeneti s főídőszakokra oszlik, 
szintén csak egy tehéanel eszközöltetett, mely-
nek alaptakarmánya 7 5 kg. réti széna és 5 kg. 
zabszalma volt. Az abraktakarmány mennyi-
sége valamint a többi adatok következő táb-
lázatból vehetők ki: 

§ § Zsírtartalom 
.8 db o/o iig. 

rÖ — 4 kókusz-,— — — 
diópog. 

4'5 kókuszd. 6 79 4'21 0'285 
II.átmeneti. 6 3-0*5kókuszd. — — — 

1'5—4bükköny 
II. fő 11 4 5 bübköny 6 84 3 "58 0 245 

III. átmeneti 6 3—0-5bükköny — — — -
1:5—4 kókuszd. 

III. fő 10 4-5 kókuszd. 5'93 4-38 0"259 

Knieriem azt következteti ebből a kísér-
letből hogy: 

1. a bükkönydara mint kizárólagos abrak-
takarmány 4"5 kg. napi adagban használva 
legkevésbé sem ártott a tehén egészségének; 

2. 4'5 kg. bükkönydara etetése alkal-
mával valamivel több tejet választolt el a 
tehén mint előbb, midőn ugyanannyi kókuszdió-
pogácsát kapott, daczára, hogy a laktáezióban 
már előbbre volt haladva; ha utóbbit is 
számítjuk, akkor a bükkönydara által elért 
tejszaporulat 8°/ó-ra tehető ; 

3. a tej zsírtartalma jelentékenyen csök-
kent a bükkönydara etetése alkalmával. Ehez 
hozzátehetjük, hogy a bükköny darának a tej 
zsírtartalmát csökkentő hatása azért ol / föl-
tűnő itt, mert a kókuszdiópogácsa a pálmamag-
pogácsához hasonlóan rendkívül előnyösen hat 
a tej zsírtartalmára; a bükköny dara tehát oly 
konkurrenssel állott szemben, mely a tej 
zsírtartalmára gyakorolt hatását illetőleg igen 
nagy előnyben volt vele szemben. 

A bükkönymag iránt ellenszenvvel visel-
kedő irodalomban arról is találunk feljegyzé-
seket, hogy a tej és vaj keserű lesz tőle, amit 

azonban a pétcrhofi tapasztalatok semmikép 
sem igazolnak, mert az ott készített i friss és 
állott vaj nyomát sem mutatta a keserű íznek, 
é. p. még akkor sem, midőn a 4 5 kg. bükköny-
darával tartott kísérleti tehén tejéből készült. 
Annyit azonban tapasztaltak, hogy a vaj ke-
mény és morzsás lesz tőle, de azt könnyen 
ellensúlyozhatjuk, ha kevesebbet etetve, oly 
takarmányféléket is adunk a teheneknek, me-
lyek épen ellenkezőleg hatnak a vajra. Eszerint 
tehát csak az használhatja a bükkönymagot 
kizárólagos abraktakarmányul, aki nem foglal-
kozik vaj készítéssel; egyébként pedig minden 
tejtermelőnek nagyon lehet etetését ajánlani, 
mert a bükkönydara fehérjegazdagságához vi-
szonyítva, kétségtelenül a legolcsóbb abrak-
takarmányok egyike. 

Ha nem is pontos kísérletezéssel, de 
gyakorlatilag Haberstrohm is kibróbálta a bük-
könymagot, ki tapasztSlatait több német újság-
ban, pl. Fuhlirig's „Landw. Zeitung" 13. szá-
mában közli. Ő évek előtt 5 fejőstehenet állí-
tott hízóba s az eddig használt gyapotmagliszt 
helyett bükkönymagot adott nekik, hogy minél 
előbb elapadjanak. A bükkönyt, mely az esős 
ősz folytán nagyon penészes volt, néhány 
óráig főzte s azután szétzúzva eleintén 2 majd 
3 kg-ot etetett 1000 kg. élősúlyra. M glepeté-
sére azonban nem apadtak el a tehenek, sőt 
ellenkezőleg jobban kezdtek tejelni s tejükből 
íöbb vajat is lehetett készíteni mint előbb. 
Erre ugyanannyi főtt bükkönyt adott 35 fejős-
tehenének, amire valamennyinél emelkedett a 
tej- és vajhozam s a vaj legjobb minőségű s 
élénksárga színű lett. Igy 75 kg. bükkönyma-
got etetett naponkint, egész télen pedig 136 
q. bükkönymagot fogyasztottak tehenei anél-
kül, hogy emésztési zavarok, agykongesztiók, 
sürü vér, elvetélés, szóval oly bántalmak kelet-
keztek volna, aminőket az irók szeretnek a 
bübkönymagra ráfogni. Azóta már 12 éve hasz-
nálja tehenészetében a bükkönymagot é. p. az 
utolsó években darálva, dé az igy sem mutat-
kozott ártalmasnak. 

Ily tapasztalatok után nincs okunk, hogy 
a tehenészetekben ezután is mellőzzük a bük-
könymagot, sőt ellenkezőleg azok inkább arra 
ösztöaözzenek minket, hogy minél több mag-
bükkönyt termeszszüok, mei;t az a takarmány, 
amit mi termesztünk, mégis csak megbízhatóbb-
mint az, amit vásárlás által szerzünk be. De 
nem s karok ezzel a thémával most foglalkozni, 
mert eleget irtam már róla e rovatban. 

CsélM István. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

Az almabor készítése és 
gondozása. 

Évenként egyszer-kétszer a gyümölcs-
évad idején, egyik-másik szives olvasónk neki 
buzdul és kérdést intéz: hogyan lehetne 
ebből vagy abból a gyümölcsből bort készíteni? 

Némelyek inkább csak a csemege számba 
menő ribizke-, köszméte- vagy meggybor iránt 
érdeklődnek, mig mások komolyan megakarnak 
próbálkozni a Francziaország némely részében 
— különösen Normandiában — valamint a 
nagy Németbirodalom egyes országaiban, fő-
képen Württembergben ős a Rajna mellékén 
nagyban készített és ott kedvelt, de nálunk 
csak sokat emlegetett itallal: az almaborral. 

Ha aztán az illető nem maradt a puszta 
szándéknál és az önmaga készítette italt nagy 
várakozások közt megízleli : az első kortyok 
után készen van a többé meg nem másítható 
véleményével, hogy : „minden beszéd lirom-
lárom . . . az almabor nem embernek vagy 
legalább is nem magyar embernek való ital, 
hogy az nem is bor . . és igy tovább. 
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Távol van tőlem a szándék, nem akarok 
apostolkodni az Ítéletét már sziklaszilárdan 
megalkotott szíves olvasóval szemben ; meg-
elégszem azzal, ha azok a t. olvasók, akik 
ujabban felvilágosítást kértek az almabor helyes 
készítési módja felől, elolvassák e rövid közle 
ményt, melyben saját tapasztalataim alapján is 
igyekszem legjobb tudásom szerint a kivánt 
utasítást megadni. Hogy a "válasz egy kisebb 
czikkecskévé bővült ki, annak oka az, hogy 
igyekeztem a közérdekű kérdésre komolyan 
megfelelni. 

Mindenek előtt konstatálom, hogy min-
denki, aki valaha szőlőből bort szűrt, sőt 
még az is, aki ilyet csak fogyaszt, tiszta tuda-
tában van annak, hogy tiszta izü jó bort csak 
hibátlan egészséges termés után várhat; s ha 
valaki mégis az ellenkezőt akarná előtte bizo-
nyítani, annak egyszerűen a szeme közé nevetne. 

És kérdem, vájjon hogyan állunk az 
almaborral? ügy, hogy jóformán mindenki 
természetesnek találja — már t. i. nálunk, 
— hogy az almabort a hibás, férges, elkény-
szeredett, hullott és egyébként semmire se 
való gyümölcsből kell készíteni; próbáljuk csak 
azt mondani, hogy erre csak a teljesen egész-
séges, hibátlan gyümölcs való, akkor bizonyos 
szánakozással aligha a szemünk közé nem 
nevet, gondolva, ugyan minő jámbor lélek 
lehet az, aki azt hiszi, hogy ő az ép almáját 
majd bizony nem viszi a piaczra, hanem abból 
még tán alma-lőrét csinál? 

Hát még akkor, mit szólna igen tisztelt 
felebarátunk, ha azt hallaná tőlünk, hogy 
borkészítésre nem is akár milyen almafajta 
alkalmas? Pedig hát jól tudja ő is, hogy a 
szőlővel is hasonlatos az eset; vagy talán 
meginná-e szívesen az amerikai fajtáknak a 
terméséből erjesztett italt, melynek még a 
javát is róka-zamatunak szoktuk csúfolni ? 

Az más, az bor! mondja talán reá; és 
ezzel már igazat adott nekünk, mert hiszen 
mi az almából is bort, vagyis élvezhető, 
ízletes szeszes italt akarunk készíteni. 

Bezzeg másképpen áll a dolog Norman-
diában. Ott olyan fajtákat termesztenek, a 
melyeknek savanyúsága, fanyarsága a legmeg-
felelőbb és — ez a legfőbb — amelyeknek 
czukortartalma a 16—-18%-ot nemcsak eléri, 
hanem nem egyszer meg is haladja. Ilyen 
édes, ilyen czukorban gazdag almáink nekünk 
jelenleg nincsenek, hiszen az a czukortart dom 
vetekedik ami jő szőlőink czukortartalmával. 

A földmivelésügyi miniszter gondossága 
folytán létesített állami faiskolák egyikében: a 
tordaiban ilyen boralma fajták azonban már 
kaphatók ; van tehát reményünk, hogy azok a 
Kárpátok mentében — ahol a viszonyok az 
almatermesztésre a legmegfelelőbbek — előbb-
utóbb mégis elfognak terjedni és akkor 
majd semmi sem állja többé útját az almabor 
készítésének. 

Addig meglevő fajtáinkkal kell beérnünk. 
Hogy ezekből is készíthetni egészséges jó alma-
bort, annak legnagyobb bizonysága nagy alma-
kivitelünk Württembergbe, ahol még jó termés 
esetén sem képesek az almabor-fogyasztást 
külföldről oda bevitt gyümölcs nélkül ellátni, 
épen ezért dolgoznak a jó württembergiek a 
boralmára ujabban tervbe vett németországi 
beviteli vám ellen kézzel lábbal, mert azt 
almaboriparuk súlyos koczkáztatásával egy-
értelműnek látják. 

Sorra vizsgálva nagyban tenyésztett 
almafajtáinkat, azok közt a nyáriakat borkészí-
tésre a legkevésbé alkalmasnak minősíthetjük. 
A nyári u. n. édes almák, anélkül, hogy czu-
korban bővelkednének, oly kévés szabad savat 
tartalmaznak, hogy azokból izes és tartós bort 
alig készíthetünk. Már a téli fajtákat sokkal 
jobban használhatjuk. Ezeket legjobb keverten 
feldolgozni, az édeset, savanyut és fanyart 
(csersavban bővelkedőt) s igy cselekesznek 
mindenütt 1 Ezeket a késői érésű almákat 
azonban, minthogy a szedés alkalmával még 
nem eléggé érettek, utána érlelni szükséges. 

E czélból azokat valamely fagymentes helyen 
olyan garmadákba halmozzuk össze, a minőkbe 
a makadam-utak szélén a kavicsot szokás. 
Azután letakarva fülledni hagyjuk, amig az 
alma szine és iilata kellően kifejlődik és jelzi 
a bekövettkezelt érettséget. Ekkor átválogatjuk 
azt, eltávolítva belőle minden hibás vagy rom-
lott gyümölcsöt. Most megmossuk és kásává 
zuzzuk. Ez zúzógépek nélkül igen szaporátlan 
és tökéletlen munka lenne ; épen ezért zuzó-
malmokat alkalmazunk. A zuzómalomban a 
gyümölcskásának nem szabad rozsdás vas-
részekkel érintkezni, mert a rozsda feloldván, 
az almaboron későbben, mikor az fejtés foly-
tán a levegővel érintkezik, a csersavas vas 
által okozott u. n. fekete törést idézheti elő, 
pedig ez annyival alkalmatlanabb baj, mert 
csak ismételt derítéssel mulat ható el, ami 
pedig az almabornál elkerülendő mivelet, mint-
hogy egyértelmű az almabor üditő izét köl-
csönző szénsavtartalom elveszítésével. 

Mindamellett nem ktll azt - hinni, hogy a 
zuzókban egyáltalában n;nesenek vas részek; 
sőt inkább még a kőhengerekkel ellátott 
malmok is aczél késekkel vannak ellátva, 
melyek az almát összemetélik; a legnagyobb 
munkaerejű gépekben, minő pl. a földmivelés-
ügyi miniszter által Francziaországból hozatott 
és használatra kérelmezhető Simon et ses 
flls-féle (Cherbourg) almamalmok, mindezekben 
a zuzórészek csupa aczélból vannak. Ugy 
berendezve természetesen, hogy a munka 
bevégzése után, vagy csak napi szünetek 
előtt is, az összes részek könnyen hozzáfér-
hetők és teljesen iisztára, sőt fényesre tisztit-
hatók, tehát rozsdamentessé tehetők legyenek. 
A tiszta felületű vasból ugyanis azon rövid 
idő alatt, melyben a zúgott gyümölcs azzal 
érintkezik, nem oldódik fel távolról sem annyi 
vas, amennyi a fekete törést okozhatná. 

A gyümölcskását közvetlenül sajtolni 
nem czélszerü. Rendkívül rosszul ereszti az a 
levét; de meg frissen saj'olva, az erjedés 
után végzett fejtés alkalmával a kellemetlen 
barna törésre válik igen hajlandóvá, ami 
aztán az almabort csúnya barnaszinüvé és 
zavarossá teszi. Ezért az almakását vagy 
12—24 órán át kádban pihentetjük, miközben 
gyakrabban jól megkavargatjuk és a netán 
fölszálló szilárd részeket (kiemelkedő kalapot) 
minden alkalommal lecsomoszkoljuk. Ez idő 
alatt az erjedes lassacskán megindnl, a kása 
levet ereszt és az egész tömeg sötétbarna 
szint ölt, vagyis a későbbi barnatörés anyagai 
már most kezdenek eltávolodni. 

Most hozzáfoghatunk a sajtoláshoz. Olyan 
müvelet ez, mely sokkal több türelmet ős vigyá-
zatot igényel, mint a szőlő sajtolása. A gyümöcs-
kása igen könnyen átmegy a sajtó nyílásain, 
sőt azokat eltömi, nem is említve, hogy a 
mustot is erősen zavarossá teszi. Ezért a sajtó-
kosár nyílásai közé még tiszta hámozott füz-
vesszőket állítgatunk, vagy még czélszerübb a 
francziák eljárása, akik a sajtókosárba tisztára 
kimosott erős hara-vászat terítenek, mely a 
gyümölcskását visszatartja és a mustot mind-
járt meg is szűri. Tekintettel a rossz sajtol-
hatásra, czélszerü minden tenyérnyi réteg 
becsomoszkolt g} ümölcskására egy-egy hámo-
zott vesszőből font betétet helyezni, vagy 
sűrűn átlyukgatott félkörös deszkáit pokat 
rakni s ezzel elérjük a tökéletesebb sajtolást. 
Eleinte csak gyengén szabad a nyomást 
fokozni, mert különben a kása minden nyíláson 
előtör, sőt a zsákot is szétrepeszti, csak 
később fokoj hatjuk a nyomást jobban és 
jobban, ha a sürü must jelentékeny részét 
már kikaptuk. A sajtolás befejezte után, tekin-
tettel a törkölyben bent maradt must tetemes 
menyiségére, a kiszedett törkölyt szétmor-
zsoljuk és hektoliterenkért mintegy 20 liter 
tiszta jó ivóvízzel átitatva 12—24 órára jól 
lecsomoszkoljuk és lenyomtatjuk, hogy a viz 
jól átjárja és kivonhassa. A rákövetkező második 
sajtolás által még meglehetős mennyiségű, 
persze hígabb mustot kapunk; ezt az első 

lével elegyítjük. A törköly leleforrázva jó lesz 
még malacztakarmánynak vagy legrosszabb 
esetben a keverék trágya-telepre. 

Most következik a tulajdonképpen való 
borkészítés. Aki erősebb bort akar, a mustot 
néhány kiló czukorral megczukrozhatja ; mézet 
e czélra ujabb rendelet szerint éppen ugy nem 
szabad használni, mint a hogy keményitő-
czukrot vagy szörpöt sem. 

Az erjesztés teljesen ugy végzendő, mint 
a szőlőbornál; de figyelembe veendő az, hogy sok 
függ attól, vájjon minő apró bomlasztó élő szer-
vezetek kerültek bele a mustba. Lehetnek ezek 
jó erjesztők, de lehetnek — egyes, figyelmünket 
elkerült rothadó vagy egyébként hibás pené-
szes gyümölcsöktől származólag — rosz indu-
latuak is, melyek akadályozzák a szeszes 
erjedés tökéletes lefolyását, sőt később is 
folytatják a már kész borban káros munkájukat. 
Épen ezért igen kívánatos az almabornál — 
még sokkal inkább mint a szőlőbor készítésé-
nél — úgynevezett tenyésztett élesztőnek a 
musthoz való keverése, mely egyszerre töme-
gesen kerülvén a mustba, a többi jelenlevő 
élő szervezetek fölött elhatalmasodik és erő-
teljes, egészséges erjesztést indit meg, mely 
hamar és teljesen fog lefolyni. Iiy tenyésztett 
(nemes) élesztők kés?itésével hazánkban ez-
idő szerint a magyaróvári gazdasági akadémia 
vegyészeti kísérleti állomás ín dr. Kossutányi 
Tamás tanár foglalkozik, fcki maga is igen 
nevezetes erjesztősi kísérleteket végzett. Saját 
tapasztalataimból tudom, hogy milyen más izü 
és zamatu almabor készíthető ilyen tenyésztett 
élesztővel egy és ugyanazon mustból. Az 
erjesztést különben kotyogóval elzárt hordóban 
kell végezni és a szükséghez képest esetleg a 
helyiség fűtésével vagy a rosszul erjedő must 
egy részének fölmelegitésével előmozdítani. 

Az erjedésnek rendes esetben 3—4 hét 
alatt teljesen végbe kell menni, mire az első 
fejtést haladék nélkül végrehajtjuk. A második 
és egyúttal utolsó fejtést január-február folya-
mán foganatosítjuk s ettől számított 5—6 heti 
csendes állás után az almabor fogyasztásra 
készen is van. 

Többször fejtegetni nem szabad, mert ez 
a borban oldott illékony szénsav nagyobb részé-
nek elveszítését okozza, már pedig az almabor 
csak akkor üditő és ízletes ital, ha szénsavval 
telítve van. Épen ezért a második fejtés 
után — bár egészen kis hordókra alkal-
mazni szintén nem ajánlatos, de túlságos 
nagy hordókba se vegyük az almabort, hanem 
olyanba, melyből ha megkezdjük, hamar el is 
fogy az. Másik évre eltartani az almabort, 
ugy a szénsav illékonysága folytán, valamint a 
bornak romlásra meglehetős nagy hajlandósága 
alapján sem tanácsos ugyan, mégis ha meg-
tenni kívánjuk, ugy azt okvetlenül palaczkozzuk 
és hűvös pinczében fekvő helyzetben raktároz-
zuk el ; czélszerü még a dugót is lekötni, 
hogy esetleges szénsavfejlődős azt ki ne dobja 
és a bor el ne veszhessen. 

A kezelés a mondottakból kövekezik. 
Hűvös pincze, szorgos feltöltögetés és kezdet-
től fogva végezetig a legszigorúbb tisztaság a 
fő kellékek, melyek almaborunkat a fogyasz-
tási időszakra: a forró nyári hónapokra biz-
tosítani fogják. Ha ezeket betartjuk, elesnek 
azok a mesterkedések, melyeket pinczei keze-
lés néven szoktunk emlegetni s melyek a ke-
vésbé romlandó és hosszabb eltartásra szánt 
szőlőboroknál helyénvalók, sőt néha nélkülöz-
hetetlenek lehetnek, de ezen rövid ideig el-
tartható, hüsitő, népies, sőt munkás-italnál el-
kerülhetők lesznek. 

Azt azonban soha se téveszszük szem 
elől, hogy az almabor a szőlőborral sem nem 
egyenlő értékű és szerepű, sem ahhoz hasonló 
izü nem lehet; erre törekedni nem kell, sőt 
nem is szabad, mert a bortörvény végrehajtá-
sára vonatkozó rendelet szerint is: az alma-
bor a szőlőborral sem össze nem házasít-
ható, sem ennek seprőjével vagy törkölyével 
nem készíthető. Ne is akarjon az egyéb lenni, 
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mint a köznép számára készült egészséges, 
üditő ital, mely olcsóbb mint bor, egészsége-
sebb mint a sör és nem oly veszenelmes, mint 
az italok ördöge: a pálinka. 

Dr. Györy István. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

310. kérdés. Ez év ápril hó 18 án május 
hó utoljáni átvételre 160 darab süldőt vettem, 
melyeket eladó mint vészen átmenteket adott 
el. A süldők egy hónapig nálam voltak, a midőn 
azokon a vésznek előjelei mutatkoztak, a miről 
eladót rögtön értesitettem. A sertések most 
úgyannyira hullapak, hogy alig hiszem, hogy 
50°/o megmaradjon belőlük. 

Kérdem, követelhetek-e eladótól kárpót-
lást az elhullott sertésekért és az elfogyasztott 
tengeriért? Miután követelésem csak akkor 
tehetem, midőn a vész teljesen megszűnt, kell-e 
addig is eladó ellen jelentést tennem és hol ?• 
Megjegyzem még, hogy eladó Írásban is vészen 
átmentnek adta el a sertéseket s felszólitván 
a vészt nem tudja igazolni. 8. 0. 

Felelet. 
Szavatosság sertésvészes sertésekért. 

(Felelet a 310. sz. kérdésre.) Miután a jelen eset-
ben a sertések sertésvész kitörését megelőzőleg 
már egy hónap óta voltak a vevő birtokában, 
nem lehet kártérítési igényt azon a czimen 
támasztani, hogy az eladó már fertőzött ser-
téseket adott el. Másfelől nagyon kétséges az 
is, vájjon lehet e ilyen igényt azon a czimen 
érvényesiteni, hogy az eladás azzal a kikötés-
sel történt, hogy a sertések a sertésvészen már 
előzőleg átestek. Az a tény, hogy a sertések a 
vétel után egy hónap múlva megbetegedtek, 
nem zárja ki azt, hogy az illető falka egy-
izben már fertőzve volt. Ha ugyanis az első 
alkalommal a megbetegedés nagyon enyhe 
volt, akkor az ennek folytán létesült immuni-
tás is olyan kisfokú, ho^yegy későbbi, erösebb 
fertőzés ellen nem nyújt védelmet, egészen el-
tekintve attól, hogy az első alkalommal a fer-
tőzött falkának egy része esetleg egyáltalában 
nem is betegedett meg. A netalán támasztandó 
per annál bizonytalanabb alapon nyugszik, 
mert utólagosan felette nehéz annak beígazo-
lása, hogy az életben maradt sertések hóna-
pokkal előbb sertésvészben betegek voltak-e 
vagy nem? De ha ez a beigazolás netalán 
sikerülne is, az eladó kizárólag a megbetege-
dés előfordulásának tényéért lehet felelős, mint 
a melyért kifejezetten szavatosságot vállalt, a 
mi azonban egyáltalában nem értelmezhető 
akképen, hogy a sertések később nem fognak 
többé megbetegedni. Ha már a vevő a maga 
részéről némi biztositékot keres és talál abban, 
hogy vásárolt sertései között megelőzőleg már 
a sertésvész előfordult volt, tudnia kell azt is, 
hogy a betegségnek valamely falkában való 
egyszeri fellépése nem nyújt mindig hatásos 
védelmet a betegségnek újból való fellépése 
ellen. Ezekre való tekintettel nem hiszszük, 
hogy bíróság az eladót a tényleges összes kár 
megtérítésére itélné. 

Részünkről egyébiránt a nálunk annyira 
lábrakapott szokást, hogy sertések adásvételé-
nél a sertésvész előző lezajlását kötik ki, egy-
általában nem helyeselhetjük. Eltekintve attól, 
hogy ez a kikötés, az előbb mondottak szerint, 
nem nyújt a károsodás ellenében kielégítő 
biztositékot, a szokásos eljárásnak az a követ-
kezménye, hogy a vevő, túlságosan bizva a 
kikötés jelentőségében, elhanyagolja a vétel 
után a betegség ellen való védekezést, mig 
erre gondosan ügyelve, különben megkímél-
hette volna magát a károsodástól. —y— 

Iiizóállatok értékesítésének 
időszakai. 

(II. folytatás.) 
II . Juhok értékesítése. 

Ezen állat a táplálkozás terén majdnem 
teljesen elveszítette jelentőségét. A régebbi 
időkben annyira híres magyar juhtenyésztés, 
ha a mai viszonyok között minőségi tekintet-
ben sokat javult is, de mennyiségi tekintetben 
óriásilag lehanyatlott. Az állatot, mely tagosí-
tás előtti időben nagy csapatokban lepett el 
hegyet, rónát, völgyet, magas gyapjuárak 
idején pedig „aranylábakon járt" — ma már 
csak egyes uradalmaknál látjuk kisebb falkák-
ban alárendelt mennyiségben, kisbirtokosnál 
pedig legfölebb dombos, kopárabb, vagy 
hegyes vidékeken durva fajtákban, de még 
leginkább Erdély havasi ormain. A főváros 
piaczaira élelmezési czélokra fölhozott juh 
nagyon alárendelt szerepet játszik s még el-
helyezése is nehézkes, vontatott. Paraszt-birka 
húsát az alsóbbrendű munkásosztály fogyasztja, 
a hizlalt angol ürüket pedig csak az .ürüezomb-
gourmand"-ok s egyes restauratőrök vásárolják. 

A gyér keresletnek megfelelően a föl-
hozatalok is végtelen gyengébb, sőt azon eddig 
hallatlan dolog is megesett a budapesti juh-
vásáron, hogy a folyó év tavaszán egyik heti-
vásár meg sem volt tartható, mert egyetlen 
birka sem került fölhajtásra. 

A nálunk fölhizlalt angol husfajta juhok 
még inkább értékesitketők Bécs piaczán, — 
mint nálunk, ámbár a juhhus Bécsben is 
gyenge szerepet játszik az élelmezés terén. 

A juhexport Francziaország, Belgium stb. 
államok felé, hol a birkahús (ürükottlett) 
majdnem „nemzeti eledel", szerepet játszik, 
amily virág/.ó volt annakelőtte, oly gyenge 
mostanában. Az export ugy meg van nehezítve 
Francziaoszág részéről (állategészségügyi kor-
látozásokkal), hogy az egyetlen magyar bizomá-
nyos czég, melynek Párisban eddig expoziturája 
volt, a folyó év január elsején beszüntette 
működését. 

Érdekes adatokat tár elő a kiviteli 
statisztika. 

Magyarországból kivittünk: 
1894. 1895. 1896. Ib97. 1893. 1889. 

Francziaországba 3671 43582 95176 42161 2230 132-3 
Belgiumba 1133 — 444 270 405 — 
darab élő juhot. 

Az osztrák-magyar vámterületről (bele-
értve a bécsi vásárt is, mert az onnét kivitt 
juhok 90%-a amugyis Magyarországból szár-
mazó juh volt) kivittünk élő állapotban: 

1896 ban 153,227 darab juhot 
1897-ben 71,414 „ 
1898 ban 14,358 , 
1899-ben — „ 

Midőn a franczia kormány az élőállatok 
bevitelét betiltotta! Kivittünk 1896-ban 137,268 
darab juhot leölt állapotban. 

Erre a franczia kormány a leölve szállított 
juhokat is szigorú állategészségügyi vizsgálatok-
nak vetette alá s oly súlyos korlátozásokat 
léptetett életbe, hogy a bevitel majdnem 
lehetetlen. 

Különben Francziaország — a teljes el-
elzárkózás elvén alapuló agrárvámpolitikájával 
nemcsak ellenünk s más termelő államok ellen, 
hanem saját gyarmatbirtokai ellen is hasonló-
képen járt el. 

Azelőtt ugyanis, a magyar, dán, német, 
orosz stb. juhok behozatalának betiltása idején, 
Francziaország juhtenyésztése még nem állott 
oly fokon, hogy a belfogyasztás szükségletét a 
honi termelésből födözhette volna és kénytelen 
volt piaczaira gyarmatáról — Argentiniából 
— származó juhokat beengedni. 

Argentiniából — csak magára a párisi la 
villettei szanatóriumba — évenként behoztak 
levágás czéljaira : 

1896-ban 114,064 darab élő juhot 
1897-ben 93,688 „ 
1898-ban 82,453 , 
Tehát évenként fokozatosan oly arány-

ban kevesebbet, a mint a honi termelés 
erősödött. Ma már ugy áll a dolog, hogy a 
franczia termelők fokozatosan szorítják kifelé 
az idegen importot és juhtenyésztésüket is 
hatalmas arányában fejlesztik. Náluk a gyapjú 
mellékes szerepet játszik ma, a fősúlyt a 
húsos testre tehát a finomabb s több husi 
termelő képességre fektetik. 

Merino precose juhfajtájuknál vigyáznak 
arra, hogy a gyapjú minőségét ne rontsák, de 
emellett a hústermelő képességét forszírozzák, 
a Merino Disehley-fajtájukat különféle hazai s 
angol fajtákkal való keresztezésekből állították 
elő s a finomabb gyapjú mellett a nagy hús-
termelést is igen jól elérték nála, Charmoise 
juhfajtájuk kitűnő husfajtának bizonyult, 
Berichon juhuk, mely azelőtt közönséges és 
tisztán gyapjutermelő durva parasztfajta volt, 
ma egy igen jól javított honi fajta ilett. 

Néhány év múlva az összes juhhus-szük-
ségletet honi tenyésztésből födözik s a idegen 
importot teljesen kiszorítják s akkor azon 
milliók, melyet a fogyasztásra bevit juhokért 
az ország a magyar, német, dán, orosz stb. 
gazdáknak fizetett, az országban benmarad-
nak a gazdák körében oszlanak föl s tőlük a 
kereskedelem s ipar kap általuk erőforrásokat.*) 

A vázolt állapotok juhkivitelünkre, bizony 
nem nagyon örvendetesek. Becsukódott bégető 
állataink előtt a la villettei szanatórium kapuja 
— talán véglegesen - s ha hizlalt birkáink 
az osztrák szomszédoknak nem fognak ízleni 
— megehetjük magunk. 

Bárányok iránti kereslet időnként élén-
kebbé válik Budapest és Bécs piaezain s jól 
(nem zsírosan) följavitott húsos bárány húsvét 
előtti néhány héten és utána az úgynevezett 
„zöldsaláta-szezonban" elég jól értékesíthető. 

(Vége köv.) 

Aratási eredmények s a gabona-
áralaknlás kilátásai. 

A julius 17-én lefolyt tőzsdeankét alkal-
mával egyik felszólaló jónak találta bűnnek 
stigmátizálni azt, hogy a Köztelken biztatják 
a gazdát a buza el nem adására, de ugyan-
ezen ankéten a börze kiküldöttjei egyre han-
goztatták, hogy ez idén ne cselekedjenek a 
gazdák ugy mint a mult évben, hanem igye-

*) El nem mulasztom, hogy ezúttal reá ne mu-
tassak az ezen téren Francziaországban uralkodó 
régebbi állapotokra is. 

Az ötvenes években ottan a juhtenyésztés egész 
más alapokon állott. A tenyésztők nem voltak tekin-
tettel a már akkoriban magas fokon állott ipar- és 
iparos nép nagy fogyasztására — és csak a gyapjúra 
fektették a fősúlyt, hústermelő juhokra nem fordítottak 
figyelmet, a sokkaí mostohább éghajlati, geográfiái és 
gazdasági viszonyok között lévő Anglia — hatalmasan 
túlszárnyalta szomszédját. A juhok száma mindkét 
államban körülbelül 35 millió volt, de mig ezen juh-
mennyiség Angliában 31 mi'lió, addig Francziaország-
ban 53 millió hektáron élt. 

Mig gyapjunyerés tekin'etében a két ország egy-
formán állott, roppant módon fölülkerekedett Anglia, 
ha a hus került szóba. Mig a 35 millió franczia juh 
144 millió klgot, addig ugyananiyi brit juh 350 millió 
klg.hust adott. Leonce Lavergoe klaszHus franczia 
gazdasági iróé az érdem, hogy mesteri ügyességgel és 
irályban előtárt müvében hivta föl a franczia gazdákat 
az angol irány követésére és adott utmutatást e rövid 
jelszavakkal : „sok gabonát termeszteni, de kevés 
földön, — sok takarmányt termeszteni és a kevés 
földre sok állatot beállítani. Mindent ott termeszteni, hol 
a legbővebb termésre van kilátás. Rossz főidben nem 
erőszakolni a sokba kerülő gyenge termést. Inkább 
kevés, de jó fajú és „kiadós," húsos állatot tenyész-
teni " A francziák mint főnntebb reámutattam, meg-
fogadták a példát és megszívlelték a tanácsot. 
Lavergne könyve tehát sok millió hasznot hozott a 
franczia gazdaságnak. A könyv öt kiadást ért meg és 
ott fekszik minden müveit franczia gazda asztalán — 
jeléül, hogy a franczia gazdák — olvasnak tehát — 
haladnak is 1 
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kezzenek a buza eladásával. Tehát a tőzsde 
embereinek szabad olcsóságot jósolni, de a 
Köztelek bünt követ el, ha áremelkedést prog 
nostikál. 

Gazdatársaink ne resteljenek feljegyzésbe 
venni, hogy aznap, midőn a börzetagok nyil-
vánosan és az összes lapok számára kijelen-
tették, hogy a búzaeladással ne késsünk, 
ugyanaz nap az októberi terminus 7 forint 45 
krajczáron állott; most majd meglátjuk vájjon 
teljesül-e a börze jóslása, olcsóbb lesz-e a 
buza vagy drágább és ebből majd ujabb bi-
zonyítékát szerezzük annak, hogy a börzeánerek 
tényleg a közérdeket tartják e szem előtt avagy 
csak legsajátabb érdekükben híresztelik a nagy 
termést és az árak várható hanyatlását ? Á 
termést illetőleg különben ma már nem szo-
rulunk a kereskedők jóslásaira; fájdalom, a 
megejtett próbacséplések már meggyőztek arról, 
hogy 20 év óta sem volt az ideinél rosszabb 
termés az Alföldön, a hol kat. holdankénti 
10 q. a jó közepes búzatermés, mig ez időn 
alig lesz 6 q. Hogy a nyilvános terméskimuta-
tással is foglalkozó gabonakereskedőknek erről 
tudomásuk ne legyen, alig hihető és hogy 
ennek daczára ajánlják, hogy a mostani semmi 
árak mellett siessünk a buza eladásával, ez 
tán mégsem tisztán a termelők érdekében 
történik. 

Ha a kereskedők tényleg nem tudják, hát 
vegyék tudomásai ez uton, hogy ott, a hol 
ezelőtt egy hónappal 12 q.-t vártak egy kat. 
holdon ott lesz 8 q, a hol psdig 8 q.-t vártak 
ott csak 4—5 lesz. 

Ne vegyék zokon sem a malmok, sem a 
kereskedők, ha mi termelők Ínséges termés 
mellett nem sietünk kevés nélkülözhető búzánkat 
helyben 6Va forintjával eladni csak azért, hogy 
a közvetítő kereskedőnek és a fogyasztó malom-
nak ne legyen oka a panaszra. Mi nem- csupán 
mások kedvéért termesztjük a búzát, hanem 
valamelyes szerény, szegényes módon magunk 
is szeretnénk megélhetni és ha mi az áremel-
kedés reményében a kevés eladható búzánkat 
tartogatjuk, ezért ne tessék bennünket bűnös-
nek tekinteni. Tessék elhinni, hogy miránk 
nézve oly nagy csapás, ha kat. holdanként 
4—5 q. búzát adhatunk csak el 6l/s forintos 
áron, mintha a kereskedő minden mázsa 
gabonán két forintot veszít és valamint a ke-
reskedő érdekében fekszik, hogy a gabonaárak 
csépléskor minél olcsóbbak legyenek, ugy a 
termelő előnyére válik, ha ekkor magasak az 
árak, de semmi esetre sem mondható bűnnek, 
ha akár a „Pester Lloyd" rózsás színben festi 
a várható rossz termést, akár a „Kőztelek* 
válószinünek mondja az árak emelkedését. Bő 
termés mellett siet a gazda az eladással, rossz 
terméskor azonban tartózkodó, bármit is szug-
geráljon egyik vagy másik újság. 

Feltéve azonban, de meg nem engedve, 
hogy tényleg a „Köztelek" bűne volna, hogy 
a gazdák 1899. év termését nem adták oda 
minden áron már mult év augusztus-szeptem-
berben ; ezen bün nem terheli a .Köztelek" 
lelkiismeretét, mert a gazdának csakis előnye 
származott abból, hogy nem kínálgatta csép-
léskor fünek-fának a búzáját. A termés nagyobb 
része elkelt 81/s és 8 forintos árakon, ha tehát 
egy csekély része olcsóbban is adódott el, az 
áttegár kiszámítása még mindig a mellett szól, 
hogy helyesen cselekedtek a gazdák, midőn 
csépléskor nem foszirozták az eladást. Látjuk 
ez idén is, hogy esetleges bő kínálat reményé-
ben már igen olcsó árakat rebesgetnek vevő-
ink ; ezzel szemben bün az, ha a termelő a 
gyér termésért jó árakat óhajt elérni? Meg-
lehet ugyan, hogy a cséplés kezdetekor lesz 
elegendő kínálat, mert az első érésű buza 
közepes eredményt ad, ellenben nagy lesz a 
csalódás a cséplés folyamán, mert a későn 
érett búzák annyira megszorultak, hogy alig 
adják meg a magot és a költséget. Ez persze 
a tiszavidéki Alföldre vonatkozik, hogy máshol 
milyen a termés azt mások tudhatják. 

Ezen sorok nem szándékoznak a ter-

melőt bármely irányban is befolyásolni, de az 
sem legyen irányadó, ha egy kereskedő kereken 
és határozottan kimondja egy nyilvános érte-
kezleten, hogy a búzaárak annyira fognak 
esni, hogy jó kivitelre van kilátásunk. Tévedett 
már egy nagykereskedő is és első sorban meg-
bízható módon döntendő el az a kérdés, hogy 
vájjon a közös vámterületen belül lesz-e olyan 
a búzatermés, hogy kivitelről , szó lehessen, 
mert mellékesen mondva, van ám olyan minta-
gazdaság, melynek elsőrendű búzatermő föld-
jén átlagban 4 q. búzánál sem termett több 
kat. holdján. K. E. 
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A m. kir. mezőgazdasági muzeum gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesiül 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői és az ünnepeket kővető napok 
kivételével: 

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

A muzeum látogatása ingyenes. 
A legközelebbi villamos-kocsimegállóhely a 

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

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

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

Halálozás. Csalóköz-megyeressi Szabad-
hegyi Zoltán cs. kir. kamarás, a cs. és kir. 
6-ik huszárezred kapitánya Ö cs. és kir. Fen-
sége Lipót Salvátor főherczeg ur volt kamarai 
elöljárója, több érdemrend tulajdonosa folyó év 
julius 19-én meghalt. 

Első kappankészitő tanfolyam Temes-
váron. Olvasóink előtt ismeretes azon nagy-
szabású tevékenység, amelyet a legutóbbi 
három év óta Darányi miniszter a baromfi-
köztenyésztés emelése "érdekében fejt ki. Külö-
nösen nagy köztevékenységet látunk e tenyész-
tési ágazatban a Délvidéken, ahol ugy látszik 
a baromfitenyésztési ujabb eljárások beveze-
tésére és fentartására a legjobb viszonyok 
állnak a baromfitenyésztési közeg rendelkezé-
sére. A Délvidéken ez év márczius havától 
mostanáig 50 tojásértékesitő szövetkezet léte-
sült, amelyek szép pénzügyi eredménynyel 
dolgoznak s a tenyészetet folyton fejlesztik. 
Darányi miniszter most ezen tojásértékesitő 
szövetkezetek működési körét ujabb ténye-
zővel óhajtja gyarapítani s e végből a Dél-
vidéki Földmivelők Gazdasági Egyesületével 
egyetemlegesen folyó hó 20-tól augusztus hó 
10 ig tartó kappankészitő tanfolyamot rendez, 
melynek vezetésével Hreblay Emil magy. kir. 
állattenyésztési felügyelőt bizta meg. E tan-
folyam czélja a Délvidéken nagy általánosságban 
ismeretlen kappankészitő eljárást gyakorlatilag 
megismertetni s e tanfolyam tartama alatt 48 köz-
ségből egy-egy nő tanuló rendeltetett be, kik 
12— 12-es csoportokban 4—4 napig taníttatnak a 
műtét megejtésére s a kappanoknak közvetlen a 

műtét utáni 3 napi kezelésére. A baromfi-
tenyésztéssel foglalkozók előtt igy világossá 
válik az a gyakorlati eredmény, a mely már 
az első évben érvényesülni fog a baromfinak, 
mint kappannak értékesítése által ott, ahol 
eddig mint a Délvidéken a kappant nem 
ismerték. Abban a buzgó és sikeres akczió-
ban, amely a baromfitenyésztés terén ujabban 
megindult, elsősorban is a Darányi miniszter 
intenczióit kell látnunk, de igazság szerint 
fel kell abban ismernünk a Hreblay Emil 
agilitását is, aki mióta a baromfitenyésztés 
vezetését kezébe vette, kitűnő szolgálatokat 
tett miniszterének és a baromfitenyésztés 
ügyének egyaránt. És különösen a kisemberek 
pénzügyi viszonyainak javítása érdekében 
várunk széperedményt ettől az akcziótól, 
amely a baromfitenyésztés edd'g elhanyagolt 
terén igyekszik hasznositani a köztevékenységet. 

A biharmegyei gazd. egyesület f. é. junius 
hó 20-án Nagyváradon tartotta meg igazgató-
választmányi gyűlését. Ezen ig.-vál. gyűlésen 
előterjesztették a földmivelésügyi miniszter 
több rendbeli átiratát, u. m. a lisztkivitel ked-
vezményes díjtételéről, tanulmánykirándulásról 
— téli előadások rendezéséről, sertésvész el-
leni védekezésről szóló körrendelete stb. tárgyá-
ban. Ezután beszámol a gyűlés a f. é. május 
hó 28-án B.-Ujfalüban az egyesület által ren-
dezett szántásversenyről. Ezen szántásversenyre 
10 földmivelő és béres jelentkezett. Minden 
egyes szántónak 250D-Ö1 terület lett kijelölve 
a felszántásra. A lóigákkal szántók ezen 250 
• ölet 1—lV-t óra alatt szántottak fel — mig 
az ökrök lVa—2 óra alatt végezték el. A 
biráló-bizottság Telegdi József elnöklete alatt 
5 versenyzőt részesített 50—10 korona juta-
lomban. Ezután beszámolt a gyűlés az igaz-
gató-válaszmánynak a május 27-én Nagyvára-
don megtartott permetező-kiállítás és verseny-
ről. Ezen kiállítást és versenyt Beöthy László 
mint diszelnök nyitotta meg a fentjelzett 
napon. A versenyre Bécsből, Budapestről és 
a vidéki városokból mintegy 17 gyáros jelent 
meg, hogy a szép számban összegyűlt szőlős-
gazdáknak bemutassák permetező és kénfuvó 
eszközeiket. A biráló-bizottság A) önműködő 
permetezőknél 4 érmet adott ki a gyárosok-
nak. B) Emeltyüs permetezőknél: 6 drb érmet 

— G) Háti kénporfuvóknál 5 drb érmet. — 
D ) Kézi kénporfuvóknál 7 drb éremmel vagy 
oklevéllel jutalmazta a kiállítókat. A verseny 
igen nagy érdeklődés mellett folyt le — a mi 
legjobban igazolja, hogy ezen versenyre 
Biharnak igen nagy szüksége volt. A föld-
mivelésügyi minisztert Balassa István vinczel-
lérképezdei igazgató — az 0. M. G. E-.t 
Szilassy Zoltán titkár képviselte. Elhatározta 
az egyesület, hogy a bemutatott jobb gépek-
kel vándor-permetezést rendez, hogy alkalom 
nyújtassák a megyebeli lakosoknak ezek műkö-
dését gyakorlatban is meglátni. 

A m. kir. földtani intézet 1900-ik évi 
felvételei. A m. kir. földtani intézet tagjai, a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter ur rendeleté-
ből a folyó évben a következő területeket 
veszik fel részletesen. Posewitz Tivadar dr. 
osztálygeogolus a felvételi idény első felében 
Máramarosmegyében, Berezna és Szioevár 
községek környékén ; a második fejében Szepes-
megyében Svedlér és Gömörmegyében Henz-
lova tájékán folytatja részletes geologiai fel-
vételeit. Szontagh Tamás dr. kir. bányataná-
csos osztálygeologus, Biharmegye keleti részén, 
Kalota, Rév és Rossia határában végez rész-
letes földtani térképezéseket. Telegdi Róth 
Lajos kir. főbányatanácsos főgeologus, mint 
osztályvezető Torda-Aranyos- és Alsó-Fehér-
megyében Ponor, Remete és Gyertyámos kör-
nyékén az osztály második tagja Pálfy Mór 
dr. kir. geologus ugyancsak Torda-Aranyos-
megyében, az Aranyostól északra elterülő 
vidéken folytatja geologiai felvételeit. Scha-
farzik Ferencz dr. kir. osztálygeologus Krasső-
Szörénymegyében, Lúgos és Nadrág vidékén 
vizsgálja és térképezi a földtani viszonyokat. 



1148 KÖZTELEK, 1900. JULIUS HO 14. 55. SZAM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

Halaváts Gyula kir. főgeologus Hunyad-
megyében, Alsó-Szilvás és Vajda-Hunyad kör-
nyékén térképez. Gesell Sándor kir. főbánya-
tanácsos és bányafőgeologus Oííenbánya 
bányavidékét veszi fel. Az intézet agrogeolo-
giai osztályából Treitz Péter geologus Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kunmegyében Szabadszállás és 
Kun-Szent-Miklós környékén, Horusitzky Henrik 
geologus Komárom, Nyitra és Barsmegyében, 
Udvard, Nagy-Surány és Nagy-Mánya vidékén 
és Timkó Imre geologus Komárommegyében 
Érsek-üjvár és Ó-Gyalla környékén folytatja 
az agrogeologiai felvételeket. Böckh János 
kir. osztálytanácsos intézeti igazgató, mint 
rendesen, ugy az idén is a geologusok felvé-
teleit tekinti meg és ellenőrzi. 

NYILTTÉR.*) 
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Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" kiadásában Az UjlaU Uradalom 
üzleti berendezése a „Köztélele" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Kőt 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 
Irajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

jövő v á m p o l i t i k á j a 
és 

u j 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. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1900. julius 21. 
Az időjárás e héten megfelelő volt, amennyiben 

az állandóan száraz, meleg maradt és csapadék ziva-
tarok alakjában csak elvétve fordult elő. Az aratási 
munkálatok a multheti megszakítás' után ismét zavar-
talanul folytathatók voltak és . a terméseredménynyel 
jm mindenütt vannak megelégedve. Panaszok jöDnek 
Tiszavidék és Dunántul egyes vidékeiről, azonban ugy 

látszik, hogy a multheti aggodalom túlzott volt. A 
piaczra kerülő uj buza minták nehéz minőségűek és 
színre nézve is jók, habár sárgás búzák sem ritkák. A 

minőség tekinteteben szintén kielégítő. 

A külföldi piaczokon csendes a hangulat. A for-
galom korlátolt, mert a spekulá'ezió és a fogyasztás a 
várható világtermésnek bizalommal néz eléje és annak 
sikerültét biztosra veszi. — Amerika főkép ésőre, mely 
különösen a tengerinek basznál, továbbá kedvezőbb 
termésbecslésekre és nagyobbmérvü lebonyolításokra 
volt lanyha és buza 3 c., tengeri 5 czent vesztett, a 
hét végefelé azonban ismét megszilárdult az irányzat. 
Maguk a termésbecslések csak abban egyeznek meg, 
hogy őszi búzában a hozam teljesen kielégítő. A tavaszi 
búzára nézve azonban még nagyon szétágazóit a néze-
tek: mig sokan azt állítják, hogy a tavaszbuza termése 
nem fogja meghaladni a 60 millió hushett, addig a 
„Minneapolis Journal" legutóbbi számában még 135 
egész 15© millióra teszi a várható hozamot, szemben 
a tavalyi 16 milliós terméssel. A látható készletek e 
héten ca. 793,000 bush. csökkentek. Angliában csekély 
forgalom volt olcsóbb árak mellett, épugy a franczia 
piaczokon is jobb volt a kinálat és előnyösebb ara-
tási kilátásokra ugyancsak lanyha a hangu'at. Franczia-
országban az utolsó néhány hét óta a terméskilátások 
a rendkívül kedvező időjárás folytán lényegesen meg-
javultak és csak a legutóbbi napok abnormalis hősége 
tett ismét némi kárt a még talpon álló búzákban. Az 
aratás javában folyik. A német piaczok szintén lanyha 
irányzatot követek, mert az ajánlat különösen orosz 
származékokban bővebb. Németország, Belgium és 
Németalföldön szinte kedvezőbben kezdik megítélni a 
terméskilátásokat búzában, mig a rozs —- kölönösen 
Eszaknémetországban — csak középén aluli termést 
igér. A Balkán államokeál továbbra is kedvező hírek 
érkeznek, Déloroszország terméskilátásai ugyancszk 
kielégitőek. 

Nálunk kenyérmagvak tovább is el vo'tak hanya-
golva, a kereslet egészen korlátolt maradt és igy az 
árak is különösen búzában, nagyobb visszaesést tüntet-
nek fel takarmányczikkek inkább tartottak. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : J 

Buza már a hét elején nagyon lanyhán indült. 
A tulajdonok a csökkent határidőjegyzések behatása 
alatt erős eladási hajlamot tanúsítottak. A kinálat is 
tartósan sürgető volt, mig a malmok az uj buza-
ajánlatok elvárásában teljesen tartózkodóak maradtak. 
Az áralakulás igy rohamosan volt csökkenő és már a 
hét első felében kb. visszaesés mutatkozott. Az üzlet 
későbbi folyamán a kinálat gyengébb lett és habár a 
fogyasztási ke. eslet továbbra sem javult, az árak 
mégis inkább tarthatták fenn poz-cziójukat, sőt a hét 
vége felé az árveszteség egy részét pótolhatták, üj 
búzából már néhány waggon a piaczra érkezett,melyek 
15 —16'"0 K. között 3 hóra helyben keltekel. Kiviteli 
czélokra is kelt el néhány nagyobb tétel. Az össz-
forgalom 75,000 mm., a hetihozat 96,0 0 mm. tesz ki. 

Rozs szintén csak gyenge érdeklődésre talált, a 
forgalom is csekély maradt. Ó áruból kisebb tételek 
vásároltattak a fogyasztás által változatlan árakon • 
minőség szerint 12-70—12-90 K. készpénzfizetés mellett 
budapesti paritásra és 13-10 illetőleg 13-40 K. 3 hóra 
helyben. Uj áruból mintaszerinti ajánla'ok már elő-
fordultak ; a minőségek szín és szemre kielégítenek. 
Elszállításra élénkebb kereslet mellett több nagyobb tétel 
is köttetett és julius-augusztusi szállításra 13-30—14 K. 
készpénz fizettek helyben és budapesti paritásra. A 
helyi fogyasztás az uj rozs iránt meg nem tanúsított 
érdeklődést. Nyírvidéki állomásokon promt és julius-
augusztusi szállításra 12—11-85 K. jógyeztek Debreczen 
és nyíregyházi paritásra, 

Árpa (ó-áru) (takarmány- és hántolási czélokra) 
szintén kevés adatott el, az irányzat csendes ; a mult 
héthez viszonyítva árak változatlanok maradtak. 
Minőség szerint 11.60—12.-, jobb minőségeket 12.20 
K.-ig jegyzünk helyben. Uj-árpa némileg kedvezőbb 
hangulatban 11. 11.2) K. ért el szállításra ab Buda-
pest, mig azonnal átvehető áruért 11.40 K.-ig is fizettek. 
Szerb szokványáru elvámolva ab Budapest julius-
augusztusi szállításra 11 K. 3 hóra adatott el. 

Zab aránylag gyengén érkezett, a kereslet azon-
ban szintén csak csekély maradt. Az árak változatlanok 
és kb. 4000 mm. forgalom mellett 10.50— 10.7c, prima-
és elsőrendű minőségű áruért, mely azonban csak 
elvétve kerül piaczra, 11.20 K. fizettek helyben kész-

Tengeri a vidékre való szállítási czéljából mér-
sékelten van forgalomban és jó minőségű áru 
ab Budapest néhány fillérrel a határidő-jegyzésen 
tul ért el. 

Olajmagvak: Káposztarepcze (hazai áru) alig 
volt forgalomban és Budapest távolságában átvéve 
26'— K. jegyez. Román aprószemü repczében élénkebb 
volt a forgalom és az árak 25-60—25.80 K. között 
alakultak helyben. Az üzlet későbbi folyamán az 
érdeklődés csökkent és az árak a határidő repcze 
jegyzésével egyetemben kb. 50 f. vesztettek. Káposzta-
repcze augusztusra 26.60, lefelé 26.30 K.-ig köttetett és 
26.20-26.40 K. zárul. 

Hüvelyesek : Bab e héten is üzlettelen maradt, 
az árak csak névlegesek. Törpebab Gyöngyösön 16- , 
Félegyházán 16-—, gömbölyű Mohács 14 —, Zombor-
Baján 14--, barnabab Kalocsán 14-—, tarkabab 
Nagy-Károlyon 10.— K. Kendermag helyben 20.— 
koronáig jegyez. Bükköny 14. 14.50 K. Muharmag 
14. 15.— koronái ifimre* hnl-oholi „aritá*,,. 

Napi jelentés a gabonafizletrő). 

1900 julius 24 

A tegnapi szilárdabb irányzatot a mai 2.75 centig 
alacsonyabb amerikai jegyzések kissé lehűtötték, mert 
15-04 K. kezdték az októberi búzában az üzletet. Később 
ismét megujultak a panaszok a cséplési eredmények 
rosszabbodásáról, mely mégis nagyobb véleményvásár-
lásokra adott alkalmat, melynek hatása alatt a buza 
mindinkább emelkedett, ugy, hogy déli tő sdén már 
vigan veszik 15-18—15-20. ügyanily mérvű emelkedést 
eredményezett a juliusi tengeri, mely 11-92 jegyez. 
Készáruban ma kellemesebb hangulat uralkodott; 
eleinte csak tartott árak mellett vettek malmaink, később 
ismét visszaestek, mig zárlatkor 10 fillérig magasabb 
árakat fizettek. Elkelt 25000 m. buza. Napihozatal 18600 
m. felmondás nem volt. 

Árpában még mindég nem fejlődött ki az üzlet, 
a kinálat növekvő s minőség szerint takarmány czélokra 
13 K. fizetnek helyben, mig észak-vasuti áruért 14 K. 
érhető el. 

Rozsban gyenge a forgalom, helyben 12-60—13 
kelt el minőség szerint, debreczenvidéki áruért 11.90—12 
jegyzünk ab állomás. 

Tengeri kevésbé kerese't, árak szilárdak, Buda-
pesten vaggonba rakva 11 70—11-80 K. követelnek. Ab 
állomás gyenge a kinálat. 

Zabbán valamivel él.'nkebb az üzlet, az árak 
változatlanok 10-10—10-70 K. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.18 - 20 

„ áprilisra „ 15.78^80 
Tengeri juliusra „ 11.92—94 

aug.-ra „ 11.84—86 
, májusra 1900. 9.24—56—— 

Rozs októberre „ 13.38—40 
Zab októberre 1900. 10.36—38 

Az árjegyzés 100 kg.-ra vonatkozik: 
Eladatott: 

listavidéki: 100 mtm. 79®kg K. 15-— 3 hói 
100 , 79» . . 15-— 
200 „ 79 „ „ 15.25 
100 , 792 n n 1520 

1100 „ 785 > < 15.24 
Fehérmegyevid.: 32 í , 78 . , 14-80 

400 
150 

775 , 

Pestmegyevidéki: 100 mm. 778 kg. K, 14 80 3 hói 

600 74 
Bácskai: 2100 „ 733 „ „ 14-10, „ 

1600 . 725 , , 14-10 , 
Zentai 350 , 75 „ „ 13-95 „ 

3200 , 73 , B 13-95 „ 
1670 , 73 , „ 13-95 „ 

Ráktárhói 1700 , 75 ' . , 14-30 . 
2200 , 745 , „ 14-10 „ 
1200 , 742 , , 14-10 . 

Pestmegyevidéki 300 

A sieszüzíetben e hétnek elején az üzletmenet 
élénkebb volt és fedezési vásárlások folytán a 
szeszárak ugy azonnali, valamint késnbbi szállításra 
szilárdan záródnak. Elkelt finomított szesz nagyban 
azonnali szállitásia adózva 116-50—117-50 K., adózat-
lanul 46-50—47-50 K, élesztőszesz nagyban 116-50— 
117-50 K. adózva és 47 K. adózatlanul kelt el. 

Az adózott nyersszesz és denaturált szesz ára 
változatlan. 

Vidéki szeszgyárak részéről finomított szesz 
adózva 115.— K. vott ajánlva felsőmagyarországi 
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Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers-
szeszt 25 fillérrel drágábban ajánlottak és szilárd 
irányzat folytán néhány tétel 40 K. el is kelt. 

A kontingens npersssess ára Budapestm 40-— 
40-50 korona. 

Bécti jegyiéi 44-40—45-— korona, koaöngsni 
nyári szeszért. 

Prágai jegyiét 113.25 korona adózott él 40.50 
korona adózaÚan szeszért. 

Trieszti jegyzés 20-— korona kiviteli szeszért 
60% hektoliterje. 

;atlanul jegyeznek. Lőcse 

Budapesti zdrlatdrak s hüm: Finomított ssssi 
116-50—117 50 korona, álesztöszesz 116 50-117-50 K., 
cyarsszesz adózva 114 50—115-50 korona, nyarsezess 
adózatlan fexkontingens) —• —'—korona, denaturál! 
nesz 36-- 37-— korona. Kontingens nyersszess 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpánsiíMr 
t£i mellett értendők. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet fizteti jelentése. 1900. julius 21. 

A hét utolsó napjaiban két rendkiviili esemény 
fordult elő. Az első, hogy vajban időnként valóságos 
hausse állott be, melynek kihasználásával beküldőink-
nek jó árakat biztosíthattunk. A másik ellenkező 
irányút a tojásüzletben beállott stagnáczió képezi. 
Ugyanis a vajüzleire vonatkozólag megjegyezzük, hogy 
most már sikerült állandó összeköttetéseket szereznünk 
vajra külföldön, mely által elejét vettük a nyár dere-
kán beállott árutorlódásnak s a vajárak hanyatlásá-
nak. Ez idén különösen előnyére szolgál a vajüzletnek, 
hogy a párisi kiállítás alkalmából direkte a vidékről s 
Bécsen át, transitó nagymennyiségű vaj lesz kiküldve. 
A tojásüzletet illetőleg kiemeljük, hogy bő hozatalokkal 
szemben a vételkedv teljesen szünetel, ugy, hogy a 
pénteki hetivásáros napon nehézségekbe ütközött az 
árfolyam megállapítása. Az egyes eladásoknál az ár-
csökkenés, viszonyítva a hét elejével érvényben volt 
árakkal, 6—7 koronát tesz ki eredeti ládánként. Hus 
és vadnál a viszonyok nem. változtak, a felküldött áru 
változatlan áron kelt el. Konyhanemüekben a felhoza-
talok elég bővek, különösen ugorkában ugy, hogy az 
elhelyezés csak nyomott áron volt lehetséges. A gyümölcs-
üzlet javult, prima áruban hiány volt, élénk kereslet 
tárgyát képezte az őszi baraczk. A közönséges áru is 
valamivel drágult. 

Vaj, elsőrendű teavaj 1-90-2'10,főzővaj 1-40—1-50 
kor., turó 16—24 fillér klgrmként. 

Élőbaromfi: csirke 1-20-1-60, sovány liba 
3 80—4-—, kacsa 2-40—2-60, hízott liba 8—9 kor. 
páronként. 

Szarvas 70—80, őz 160 fillér nagyban klgrmként. 
Gyümölcs: sárga baraczk 36-70, őszi 60—160, 

I. meggy 50—60, ribizke 16—24, sárga dinnye 8;—90 
fillér kilogrammonként. 

Hivatalos árjegyzés 

Ilus és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 
I. rendű 110—113,11. r. 106—108, III. r. 102—104, eleje 
I.r. 98—104,11. r. 94—96, ÜL r. 88—94, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108̂ -112, II. r. 100-108, eleje I. r 
90 - 96, II. r. 88—90, bárány 1 darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 84—96, 
II. r. 76—80, eleje I. r. 76—80, II. r. 72—76, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 88—96, vidéki , 
sertéshús pörköltnek való - , kocsonyának való 

, füstölt budapesti I. r. , vidéki II. r. 1 q. 
120—130, malacz élő, szopós I. r. 1 drb 6.00—8.00, 
tisztított I. r. 1 kg. 1.60—1.80, sonka 1 kg. nyers, belf. 
hentesáru 0.90—1.20, füstölt belf. csonttal 1.04—1.50, 
csont nélkül 1.20—1.70, sonka füstölt prágai, csonttal 
2-08—2.10, csont nélkül 0. 0.—, kolbász 1 kg. nyers 
1.00—1.20, füstölt I. r. 1.40—1.60, szalonna 1 q. — , 
sózott 104-108, füstölt 108—112, sertészsír 1 q. hordóval 
112—114, hordó nélkül budapesti I. r. 108—110, szalámi 
1 kg. belföldi 260—320, prágai korona. 

Baromfi, a) Élő: (1 pár) csirke rántani való 
1.00—1.40, tyúk belföldi I. r. 2.20—2.30, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 0.00—0.00, rucza hizott I. r. 
4.40—5.00, sovány belföldi 1.80—2.40, liba fiatal ujdon-
ság —. .—, lud hizott I. r. 10.00—11.00, sovány 

belföldi 3.60—4.60, pulyka hizott I. r. 0. 0—, 
sovány belföldi—. .— korona. — b) Tisztított: csirke 
I. r. 1 drb 1.00—1.60, tyúk I. r. 1 drb 1.40—1.50, 
kappan hizott 1 kg. ——, 1 drb 0.00—0.00, rucza 
hizott 1 drb 1.60—2.60, 1 kg. 0. 0.—, lud hizott 
1 kg. 0.—0.—, 1 drb 3.60—5.50, magló 1 kg. , 
1 drb , pulyka hizott 1 kg. 0.00—0.00, 1 drb 

, magló 1 kg. , 1 drb , ludmáj 
1 kg. 2.00—2.60, nagy 1 drb 0.70—1.40, ludzsir 1 kg. 
1.60—1.90 korona. 

Hal. Élő: (1 kg.) harcsa 1.40—2.00,csuka0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.80—2.00, márna 1.10—1.20. 
süllő balatoni , czompó 1.30—1.60, pisztráng 
nagy —. .—, kecsege 2.00—3.60, angolna , 
apró kevert 0.50—0.60. Lazacz rajnai 1 kg. —. .— 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.20, 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.56—0.60, teavaj 1 kg. 
,1.80—2.20, főző darabos 1.20—1.70, szedett , 
olvasztott —, margarin I. rendű , II. r. 

, tehéntúró I. r. 0.20—0.36, juhturó 0.90—1.00 
liptói 0.80—1.28, juhsajt 90—1.00, ementáli belföldi 
1.60—1.60, grói belföldi 1.00—1.30 korona. 

Liszt és kenyérnemilek. Kenyérliszt 1 q. , 
kenyér monori, fehér hosszú 1 kg. 0.27—0.27, barna 
0.22—0.22, rozs 0.22—0.23 korona. 

Száraz főzelék. Lencse belföldi 1 q. —.00 .00 
külföldi 34.00—56.00, borsó hazai héjas 20.00-24.00, 
koptatott 26.00—30.00, külföldi héjas 20.00—22.00, 
bab fehér apró 12.00—18.00, nagy 14.00-20.00, szines 
12.00—20.00 korona. 

Tojás. Friss teatojás 100 drb 4.10—4.16, alföldi 
(1440 drb) 52. 53.—, erdélyi (1440 drb) 51. 52.—, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 
meszes tojás korona. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kőt. 0.00- 0.00,1. r. 1 q. 
00.00—00.00, petrezselyem ujd. 100 köt. 0.00—0.00, I. r. 
1 q. 00.0C—C0.00, zeller I. r. 100 drb 1.00 1.20, kara-
lábé I. r. 100 drb 1.40—1.60, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett .makói 1 q. 8.00—10.00, fok-
hagyma L>,r. 1 q. 12. 20.—, czékla 1 r. 100 drb 
1 20—1.60, II. r. 0.80—1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
10.00—14.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—3.20, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 1.40—2.00, kötött saláta 100 drb 1.00—1.80, 
burgonya 1 vaggon sárga 000.0—000.0, fehér 000.00— 
000.00, rózsa 1 q. 4.00—4.20, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.40, ugorka 100 drb savanyítani való 1.20 — 
I.40, savanyitott 2.00—2.40, nagy salátának 2.00—3.00, 
paradicsom olasz 1 q. 00.00- 00.00, belföldi 00. 00.—, 
zöld paprika 100 drb 0.30—1.20, tök főzni való 100 drb 
6. 16.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 12 00—16.00, kifej-
tett 20.00—24.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 8. 14.—, 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb —.00- .00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00-34.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. 16. 32.—, 
rétesbe való 16.00—40.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
—. .—, közönséges kevert körte 1 q. 20.00—50.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. —. .—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. 20. 50.—, 
őszi 1 q. 36.——80.—, magvaváló 1 q. 20. 36.—, 
nem magvaváló 1 q. —. .—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. í q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. 40.00—50.00, 
apró szemű 1 q. 16.00—24.C0, eper (szamócza) 1 kg. 
—.. málna 1 kg. 0.60—0.80, szeder 1 liter 
—. .—, görög dinnye nagy I. r. 10 drb — , 
kicsiny 100 drb 50. 70.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb 70. 100.—, II. r. 100 darab 20, 70.—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
héjú I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00 .00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0. 0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.00—8.00, pugliai 100 drb Q.00—0.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.80—3.20, füge 
hordós 1 q. 32.00—34.00, koszorú l,fl. 44.00—46.00, 
datolya sajtolt I. r. 1 q. 80.00—84.00, mazsolaszőlő 
(fehér) 1 q. 70.00—120.00, szőlő passatutti 1 q. , 
1 q. —. .—, szerb szőlő 1 q. —. .— korona. 

Fűszer, ital. Paprika I. r. 1 q. 160.00—200.00, 
II. r. 1 q. 140.00—160.00, mák 1 q. 30.00—60.00, méz 
csurgatott 1 q. 80.00—104.00, lépes 1 q. r 
köménymag 1 q. —. .—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szín I. r. 1 q. 56.00—60.00, közönséges 
II. r. 48.00—52.00, bor fehér asztali palaczkokban 1 hl. 
—. .—, vörös bor 1 hl. —. .—, házi pálinka 
palaczkokban 1 hl. —. .— korona. 

Bsáep.'it.l takarsBányvásár, (IX. kerftlst S&star-
íista, 1900 julius 24 & székeifővárosi vásérigazgatősig 
jlecífee a .Körtetek' tész&m). Felhozatott » szokott 

tő .ékből 145 ssekér réti széna, 3 sasekér mahay, 
23 szekér supszalma, 5 jz®kér alomuzatem, 0 szekér ta-
araányiza ma 0 wekér teisgeriszát, 27 szekfe egyéb 
iikarmáEy (zabosbükköny,lóhere stb.) 500 M&k szsosfea. 
& forgalom közepes. Arak fil.-ben q-ként a követ-
késik ráfi Eíéna 380- 600, mnhar 520—580, zs'ap-
ísatea 260—320, aloir szalnm 220—280, egyéb É&kar-
«áuy — , iőhers , takarmány-
-T*.!K a — , 100 kéve tengerire. .Itjczerna 
480- 520, iwju Bzalmaizeeska 320—380, széna 

jq —, zabosbükköny 440—520. Összest 
'<S8J'I-Ím 208, Süly 249,600 kg. 

Állatvásárek. 

Budapesti sznrómarhavásár. 1900. julius hó 20-án. 
A székesfővárosi közvágóhíd is marhavásár igazgatósá-
gának jeUntése. 

Felhajtatott: belföldi 912 db, eladatott 912 db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 11 db, emdatott 
11 drb, élő bárány — 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. 

Borjuvásár lefolyása vontatott volt. 
Arak a következők: Élő borjak: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 50-— 80- — 
koronáig, kivételesen 84 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkmt, 44 
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, élö bárány—• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• —•— koronáig párja. 

Budapesti jnhvásár. 1900. julius hó 23-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „ Köztélek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt tirü 181 darab, 
eladatott 181 drb, feljavított juhok — drb, eladatott 
— drb, kisorolt kosok — drb, eladatott — darab, 
kiverő juh — drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
eladatott —db, kecske 20, eladatott 20 db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai 162 eladatott 162 db. 
angol keresztezés —, eladatott — db, romániai , 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár élénk volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 40-44— K. 

páronkint, 48- 50 (—)K.-ig 100 kiló élősúly szerini.feljaví-
tott juhok K. páronkint, \ K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig . 
páronkint, —.— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 33 K.-ig páronkint, 42 K-ig 100 ki. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske 36—40 K, 
raczka juhok •— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai —-33 K. páronkint, 45 ; 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint, 
romániai — K. páronkint. 

Bécsi vágómarbavásár. 1900. julius hó 23-án. 
(Tass Jenő tudósítása a ,Köztélek' részére.) 

összes felhajtás 5700 db. Ebből magyar 4016 db, 
galicziai 643 darab, bukovinai 173, német 868 db, 
hizott 4037 db, legelő 1663 db, fiatal db, ökör 
3983 db, bika 885 db, tehén 576 db, bivaly 279 db. 

A nagyohb felhajtás következtében az üztet 
lanyha volt és az árak 1—2 koronával métermázsán-
ként estek. 

Arak: prima magyar 66—74-— (—•—), szekucáa 
60—65, tertia 54—59. Galicziai prima 72' 76"— 
l )( szekunda 64—71, tertia 58—63. Német prima 
74.—7,S-— (80 ), szekunda 66—73, tertia 58-64. 
Legelőmarha : szerb és magyar 50'—58—, rosszabb 
minőségű 50 - 58-—. Bika és tehén 44—69 ( ) 
és bivaly 34- 44'—. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fillérekben. 

Bécsi sertésvásár. 1900. julius 24 én. {Schleifsl-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „ifi*-
telek" részére). 

Felhajtás: 3792 lengyel, 6529 magyar, össze-
sen 10321 drb. 

A vásár lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 82—84 fillér, kivételesen 86 fillér, közepei 
74-80 fillér, könnyű 68-62 fillér, süldő 64—84 fillér, 

Szerkesztői üzenetek. 
G. Ö. urnák. Gazdasági tanintézetet vagy aka-

démiát okvetlen végeznie kell, ha a gazdatiszti pályán 
akar haladni, mert eltekintve attól, hogy az ott meg-
szerezhető gazdasági szakismeretekre szüksége lesz, az 
életbeléptetendő gazdatiszti törvények szerint csalás a 
gazdasági oklevél alapján nyerheti el a gazdatiszti 
minősítést. Kereskedelmi érettségivel felveszik a magyar-
óvári akadémiába is, ha egy évi gazdasági gyakorlatot 
tud felmutatni. Ha gyakorlata~;'még nincs, ugy csak 
valamelyik gazd. tanintézetbe léphet be. Keszthelyen 
is, mint másutt hároméves tanfolyamot kell hallgatnia, 
hogy végbizonyítványt nyerhessen s az első évet csak 
akkor engedik el, ha egy évi gyakorlata van. 
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Bérbeadási hirdetmény. 
Néhai grói Esterházy Móricz ur örökösei 

tulajdonát tevő s a F.-Gallai és bicskei uradalomhoz 
tartozó, Fehérmegyében fekvő u. n. 

Tükrösigazdasag 
1901. évi október 1-töl 12 egjműsntkni évre 

haszonbérbe adatik. 
A g a z d a s á g , mely a B.-Bicskei állomástól 12 kilo-

méternyire fekszik, 1092 ho ld — á 1200. D 0 — f ö l d -
bő l áll , b é r l ő l a k és k e l l ő g a z d a s á g i épü le tek -
ke l f e l s z e r e l v e . 

B é r b e a d a t i k t o v á b b á a Szaári állomástól 4 kilo-
méternyire fekvő 

a hozzá tartozó mintegy 1314 ho ld — á 1200D0 — 
f ö l dde l , mesterberek majorban bérlői lakkal 1901. 
o k t ó b e r 1 tői sz intén 12 évre . 

A két gazdaság együttesen, vagy külön-külön is ki-
bérelhető; az utóbbi gazdasághoz esetleg irtás földek is 
beoszthatok lesznek. 

Bővebb felvilágosítást az 1183 

uradalmi igazgatóság ad Pápán. 

O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T 
felügyelete alatt álló 

K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T 
kiadásában a következő 

gazdasági könyvek jelentek m e g : 
fűzve kötve 

frt . kr. 
3.— 

. —.80 /.— 

3.-

Cselkó és Kossutány Takarmányozástan 2.40 
Cserháti Sándor Talajismeret 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

ll-ik rész _ 2.60 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivelés 2.60 3.— 
Acsádi Jenő Mezőgazdasági Ut-, Vasút- és 

Hidépitészet 2.60 3.— 
Molnár István Gazdasági gyümölcstermelés 2.— 2.40 
Beiwinkler Vilmos Fajbaromfi-tenyésztés 5.— 6.— 
Bázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1.— —.— 
Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 3. .— 

Orsz, M a g y . G a z d a s á g i E g y e s ü l e t pénz tá r i h i va t a l ához 
Budapest, IX. , Ü l l ő i -u t 25. szám ( K ö z t e l e k ) 

intézendök. 
A müveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 

H O T T E R F . J . R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BECS, XII/2., Sclönbrunnerstrasse 18 
Hotter-féle Absorbinol 

1/i palaczk frt 8.—, Va palaczk frt 3.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsiros 
attapadékot, a nélkül, ̂ hxjgy a^Ort tönkre 

(érdnél, 

Hotter— rölo Agpil táppora 
Dvak és szarvasmarháknak, 1 csomag 80 kr. 
Kittinö pótlék a takarmányhoz az illat ereje 

js egészségének fentartására ; minden vese-, 
máj-, hólyag- és idegbajnál alkalmaiandó. 

EOLTTETEMKEHOCS 
i/i tégely ára 2 frt, 1/2 tégely 1 frt 20 

Felfilmulhatatlanholttetem eltávolítására régi 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
sonló szerek által hatásukban 'el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár: BUDAPESTEN: Dr. BUDAI DHL, 
városi gyógy sz. VirosMztér, dr. Egger lei és 
Tggm.J. Náiorgyógysz. VI., Váczi-Mrut 17. és 
TÓBOE JÓZSEF gyógyszertára Kiraly-itaa 12. 

HOTTER I. ÉS n. SZ. DISZNÓPOEA 
1 kiló 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-

HOTTER-FÉLE KOLIEA ELLENI SZ 
1 üveg 1 frt 50 kr. 

Lovaknál mindennemű kollka és í 

G a z d a s á g i kö té l á ruk , 
tornaeszközök, függő-ágyak és mindennemű 

h á l ó k i p a r t e l e p e . 
onyvák, zsákok, ruhateritő kötelek fehér 

-kenderből,: 

dohányzsinegek 
B kiváló minőségben, és rebzsinórok, 
V kendertömlők és hevederek. 
I Valódi angol lawn-tennis, football és 
I halászati készletek gyári raktára 
LSEFFER A N T A L 

B u d a p e s t , (Központi városház épiiiet) 
Károly-utcza 1., bolt szám 12. Gondos ki-

szolgálat. 
Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve. 

| ] r < l é - e l a d á § . 
B á r ó B á n f f y A l b e r t válaszuti lakos magántu-

lajdonát képező, Szilágymegyében F ü z e s - P a p t e l e k , 
K r a s z n a - T ó t h f a l u , Jaáz , T u s z a - F e l s ő - S z é k 
községek határain mintegy 

2577 h o l d ö s - b ü k k - e r d ő f á j a 
s z a b a d k é z b ő l e l a d ó . 

Felvilágosítással szolgál 

as u r a d a l m a k i g a z g a t ó s á g a 
Válaszúton, posta: helyben. 1184 

L t f e l a d á i . 
Hatvanban, Somogyvármegyében, (Szigetvári járás) elhunyt 
néhai Szeghő Gellért hagyatékában maradt 

56 darabból álló ménes, 
hintók, kocsik és lószerszámok 

1900. j u l i u s hó 30- ig szabad kézből , 
ju l ius 30-án pedig a megmaradtak Hatvan községben örök-
hagyó volt lakásán, nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő-
nek készpénzfizetés mellett eladatni fognak. ii98 

D r . R ó z s a E r n ő , ü g y v é d . 
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G E I T T N E R é s R A U S C H 
Budapest, Andrássy-ut 8. sz. 

Ajánlják a F a r k a s é s F a r a g ó - f é l e 

viharágyukat 
melyek minden eddigi hasonló találmányt úgy kivitel 

mint takarékosság szempontjából fölülmúlnak. 
Mr Hegyközségeknek és gazda társulatok-

nak előnyös fizetési feltételek, -M 

Magy. kir. államvasutak Igazgatóság. 
106727/F.IV/1900. sz. 

Hirdetmény. 
Gabona és őrlemények soronkivüli szállítása az üzleti szabályzat 55. §. 3. 

pontjának életbe léptetése, a díjszabásszerü rakodási időnek'9 nappali órára való 
leszállítása és vámkülföldre rendelt bizonyos szállítmányoknak ideiglenes meg-
őrzésre való elfogadása.) 

A magv. kir. államvasutak igazgatósága lözlí, hogy a nagyméltóságú m. 
kir. kereskedelemügyi Miniszter ur engedélye alapján az üzletszabályzat 56. § 
4. pontja alatli általános határozmányoktól eltéröleg a Fiúméba, valamint álta-
lában a vámkülföldre rendelt gabonaszálljtmányokat és őrleményeket soronkivűl 
és elsősorban fogja továbbittatni, mig a magyar bel- (Fiumét kivéve) és , a 
magyar osztrák forgalomban a kocsirakományu teherárukra nézve (élő állatokat 
és romlandó árukat kivéve) a felvétel és szállítási határidő iránt az üzletsza-
bályzat 55. §. 3. pontját fogja alkalmazni. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága közli továbbá, hogy ugyanezen 
miniszteri engedély alapján a díjszabásszerü rakodási határidőt mindazon árukra 
nézve, melyek a mindenkor érvényes díjszabási határozmányok szerint a felek 
által rakandók ki vagy be, 9 nappali órára szállította le. 

Hogy a szállító-közönség ezen intézkedés terhét lehető csekély mérvben 
érezze, intézkedések történtek, hogy ott, a hol a felek kívánják, a ki- és be-
rakodás a fél költségére a vasút által foganatosíttassák. 

Továbbá miheztartásul egyben közöltetik még, hogy gabona-őrlemények, 
élő- és romlandó áruk kivételével a vámkülföldre rendelt oly egyéb kocsirako-
mányu teherszállítmányok, melyeknek elfuvarozása azonnal nem eszközölhető, 
a német vasút egyleti üzletszabályzat 43. §. 5. póthatározmánya alapján csakis 
lehető elszállításáig való ideiglenes megőrzésre fogadhatnak el. 

Ezen intézkedések folyó évi julius hó 25-én lépnek életbe és visszavonásig 
érvényben maradnak. 

Budapest, 1900. julius 18. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Lapunk bekötési táblája 
1 frt 36 krért (portómenteien) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

A világhírű és hazánkban nagy elterjedtségnek örvendő amerikai 

„Deering"-féle fükaszálógépeket, 
marokrakó aratógépeket 

kévekötő aratógépeket, 

k. használhatóságáért és jó munkájáé 
nemkülönben anyagának jós;' " " 

vállalom a felelöss1" 
Szükséglet esetén kérem 
léseket ezen gépekre nekem már most 
feladni, mivel azokat korlátolt számban 
hozatom Amerikából, megtörténhetne, 
hogy késői rendelményeket legnagyobb 
- ár nem len " ' " 

natositani. 
sajnálatomra ir ik képes foga-

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

B U D A P E S T , V., Váezi-körút 52. szám. 
— Árjegyzékekkel és elsőrendű bizonyítványokkal kivánatra készséggel szolgálok. _ 

41607/900. számhoz. 

Bérleti hirdetmény. 
A magyar tanulmányi alap tulajdonát képező szegzárdi 

uradalomhoz tartozó, Tolna vármegyében Szegzárd nagykőz-
ségtől 15-18 kilométer távolságra fekvő kat. hold 
terület nagyságú úgynevezett „Janya" pusztai, továbbá ugyan-
csak a szegzárdi uradalomhoz tartozó, Tolna vármegyében 
Szegzárd nagyközségtől 4 kilométer távolságra fekvő 1428fff£ 
kat. hold terület nagyságú „Palánk-icse és Ágoston" pnsztai 
földbirtokok, melyeknek művelési ágai a haszonbéri és ver-
senytárgyalási feltételekben vannak részletezve, a rajtok levő 
gazdasági épületekkel együtt, az alólirott minisztérium IX. ügy-
osztályában (V. ker., Yadász-utcza 33. sz.) 

f. évi szeptember hó 20-ik napján 
tartandó Írásbeli zárt ajánlatu nyilvános versenytárgyalás 
utján 1901. évi október hó 1-töl 1919. évi szeptember hó 30-ig 
terjedő 18 évi időtartamra 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és a „Janyai" birtokra 
nézve 5000 korona, a „Palánk-icse-ágostoni" birtokra pedig 
3000 korona bánatpénz letételét igazoló írásbeli ajánlatok a 
fent jelzett nap délelőtti 10 órájáig a minisztérium segéd-
hivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A részletes haszonbéri és versenytárgyalási feltételek a 
minisztérium segédhivatali igazgatóságánál, valamint a szeg-
zárdi kir. közalap, gazdasági felügyelőségnél, a hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

Budapesten, 1900. évi julius hó 12-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

1187 Minisztériumtól. 

Bérbeadási hirdetmény, 
A pápa-ugodi hitbizományi urada-

lomhoz tartozó s Pápa várostól 4 kilo-
méternyi távolságra fekvő u. n. 

„ B o r s ó s g y ö r i g a z d a s á g " 

1901. évi október 1-tól 
12 egymás utáni évre újból 

haszonbérbe adatik. 
A birtok a pápai, borosgyőri és 

nyárádi határban egy tagban fekvő 
- 9 9 8 h o l d á 1200 • ölével - bel-
sőség-, szántó-, rét- és legelőből áll. 

Borsósgyőr faluban kényelmes bérlő-
lak és egy cselédlak, a puszta közepén 
a gazdasági épületek. 

B ő v e b b f e l v i l á go s í t á s az u r a d . i, 
PÁPÁN. 
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Burgonyatermelők és szeszfőzdetulajdonosok különös figyelmébe! 

legbiztosabb, legkényelmesebb kezelésű és a mellett legolcsóbb 
ellenszere 

I p r a Dr. Aschenbrandt-féle BO ADÓI POR. " M 
Ha ezen por oldatával juliusban és augusztusban megpermetez-

zük a burgonyabokrokat, nemcsak a zöldrészek időelőtti elszáradását, 
melyet a burgonyavész okoz, akadályozzuk meg vele, hanem még a 
termés mennyiséget is fokozzuk, a minőséget pedig megjavítjuk. 
— 1 A dr. Aschenbrandt-féle BORDÓI PORT. | — 

Németországban, Olaszországban, Dániában a burgouyavész leküz-
désére már egy évtized óta a legkitűnőbb gazdák, szeszfőzdék, el-
ismert gazdasági szaktekintélyek ajánlatára állandóan és a legjobb 
sikerrel használják. 

I S I T A dr. Aschenbrandt-féle b o r d ó i p o r 
megszerezhető illetve megrendelhető 

a „BORÁSZATI LAPOK" kiadóhivatalában BUDAPEST, (Üllöi-út 25.) 
• s r a l a n a i a a t 

aMagyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest\ V., Alkotmány-u. 31. 
A bordó i po r á ra 

(loco Budapest a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté"-nek raktárában) 
5 kgos zsákokban a kg. ... ... 80 fillér. 

50 „ „ a „ ... k 76 

Egy kat. hold egyszeri bepermetezéséhez körülbelül 3—5 kg bordói porra van szükség. 
T e s s é k összehasonl í tó k í s é r l e t eke t tenni I 

Ismertető füzetet és használati utasítást bárkinek bérmentve küld a „Borászati Lapok" kiadóhivatala 
(Budapest, Köztelek) Üllői-ut 25. 

Ber l in , 1895. nov. 11. 
Megkeresésére közlöm Önnel a következő feljegyzésemet: 
Azon kísérleteknél, melyet a Német burgonyatenyésztési 

állomás Berlinben különféle gazdaságokban eszközöltetett, hogy a 
réznek, mint a burgonyabetegség elleni szernek hatását tanul-
mányozzák, különösen kedvező eredménynyel alkalmazták a Dr. 
Aschenbrandt által gyári uton előállított bordói port. Ez külö-
nösen ajánlható, mert ennek alkalmazása által növények perme-
tezésére szolgáló folyadéknak oldott mészből és rézgáliczból váló. körül-
ményes és időrabló elkészítése elkerülhető, mert a port egyszerűen' 
megfelelő mennyiségű vizben feloldjuk és nagyobb időveszteség és 

• fáradság nélkül azonnal használatra kész és tartós, bordói oldatot 

Dr. Eckenbrecher, tanár 

Krisztiania (Norvégia), 1895. okt. 11. 

A nyáron két készítményével a bordói porral és rézkén-
porral kísérleteket tettem a közönséges btirgonyabeiegség 
„Phytophthora infestans" ellen. 

Kísérletek igen jól sikerültek. 
Ezen betegség a nálunk uralkodó rendkívül nedves időjárás 

folytán igen veszedelmes volt, de két porának . alkalmazása által 
sikerült korlátozni. Ha kísérleteimről szóló jelentésem nyomtatás- , 
ban fog .megjelenni, küldök Önnek belőle egy példányt. Addig is 
közlöm Önnel, hogy mig pl. egy igen érzékeny burgonyafajnál 
„Pryma Donna"-nál, melyből a nem kezelt részek 10 áron 1455 kg. 
egészséges és 1457 kg. beteg burgonya termett, a bordói porból 
készült keverékkel való háromszori permetezés után 2775 kg. 
egészséges és 425 kg. beteg burgonya volt. „Jean Souheur" 
„Fostite* nevű anyaga, a melylyel összehasonlító kísérleteket végeztem, 
távolról sem nyújtott oly jó eredményt, mint az On két 
gyártmánya. Schöyen II. M. állami kísérleti állomás főnöke. 
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detési ár 15 szóig 60 fii 

I KIS HIRDETÉSEK 
Csak o l y l e v e l e k r e v á l a s z o l u n k , melyekkel válaszra szükséges levélbély eget vagy levelezőlapot kftldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Botos ispán 

vagy gégédtiszt kerestetik 
azonnali belépésre 1200 holdas 
belterjes gazdaságbâ  ^ Föld-
nészetben jártas egyén előny-
ben részesittetik. Másolatokkal 
felszerelt ajáalatok gazdalági 
intézöség czimén Tápió-Süly 

"Szak vizsgázott 

zs, 480 liter árpa, 120 lí 
)0 •o' föld, 000 káposs 

53P. 
Keresek 

.est, ki már gazdaságban 

Sróf Károlyi Ferdinanda grófnő 
méltósága árpádha'mli mában előléptetés folyta 

Pályázhatnak < 
egyének, kik valan 

• gszd. tanintezetet 
végeztek Jj***™" 
lyázó^végleles 1 
egy gr f r— 

nyefvetbl"birók,"előnyben r< 
Egy évi' időtartamra gyako 

noki állásra iŝ  pályázhatna 
zonyifványnyal rendelkezne] 

ínyugdijjog 

Okmányokkal 9 ̂ arozképp̂ el 

Mérlegképes Gyakorlatilag 

A hódmező-
iolánál fo'yó évi szepte; 

„Gazdatiszti 
ást keres, keszlhelyi ga 
\ gazdatiszt, ifévesgya 

Hőtlen, fiattal 

^ k V %BtÍCkatÍal̂ bí?*í L kor igényeinek megfeleli 

szerény igér 

ít8beS2S?,89 év óta 

L v H S ? 
rekkel állást keres. 
k Dr. Koxer Gyula 

Tanintézetet 
végzett 5 évi gyakorlattal b 
gazdatiszt oly állást kei 

egy grófi ker 
holdas - mük 

Ágos'tonRákos 

foglalkozás 8eélektrömosT 

gabona és egyéb' 
járulék. Folyamc 
nyitványr'"'" 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Földmives-iskolát 

Czim a kiadóhiva 

Számadó kanász 

konyhakert, parii 

nyitványokkal'r. 

F ö á d m i y e s -
végzet̂ gőzgépkezelő: 

jy gyermek atyja, 
és Németország-

Gyakorlatilag 
gazdatiszt, f. év Végére es'etl 
elóbbi belépésre állást kei. 
Bővebb felvilágosítással sz 

Gazdatiszt, 
lő praxissal, 42 éves, rói 

a gazdaság minden ág 

Eredeti 

Rambouillet 
kosok 167 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 
gróf Herberstein 

Albert 
uradalmi jgazgatóságáríl 

St r i l ek , 

E l a d ó 
poenter vizsla, eg 

ol vizsla, mindkét 

radalmi intézőSég, Sárd, E 

Eladó üszök. 

ség Eidőtarcsa, Nógrádmeg; 

ÁLLÁTOL 

L ó -
árverés. 

Méltóságos gróf 
Széchényi István ur 
kálmáncsai uradal-
mában, lótenyész-
tés felhagyása miatt 
4 drb öreg félvér kancza 
1 „ 3V2 éves „ herélt 
4 „ 3Va éves „ kancza 
4 „ 2Va éves „ herélt 
4 „ 21/a éves „ kancza 

ménesbeli lő f. évi 
augusztus 12-én d. e. 

10 órakor megtar-
tandó önkéntes ár-
verésen eladatni fog. 
S c h i l h a n Gyu la 

u r a d . ispán 

ELADUNK 

kölcsön adunk 
uj és egyszer̂ használt viz-

T A K A R Ó 

PONYVÁKAT, 
mindenfélê nag-yságban, uj 

T E R M É N Y 

Z S Á K O T 
repezeponyvákat 
retvfktSdyak^üe'tt 
K0HN É T STEIN 
zsák és ponyva gyári raktár 
BUDAPEST, V. Béla-u. 5. 

T a m i l o k a t 

;fdtan7ug6almazoStte'g 

VEGYESEK, 

Szalonna. 
Pörkölt szalonna 

prima, 3 oldal 125 
kilo bármily meny-
nyiségben azonnal 

kapható 1137 

Steiner Ármin 
gabona- és termény-k 

Cséplítearniturák 
íasznllt és javitott állapotban 
í-től 10 l<5eróigolcsőu.kaphatók 
Fehér Miklós gépgyáráb n 

3udapest, Üllői-ut 23. szám. 

Kiadó bérlet. 
Kenéz József örökösei ti 
iát képező, Turkeve hat 

világosítást nyújt : 
íolnok'm. 

FALB 
aajá0nT. 

Budapest 
i tejgazdaságában 

R e p c z e , 
á r p a , b n z a 

futányos"' 

Pistorins 
zőkészülék, egy 

T * 

i BACS-CStBEN| 

használva a gazda 100 
resztnél biztosan 6 koronát 
megtakarít buza kötéllel 

szemben. 
1. szám ezre 14 korona 
2. szám ezre 12 
3. szám ezre 10 

a palánkai vasúthoz szál-
lítva. Tessék prospektust 
és gazd. kötéláru árjegy-
zéket kérni. 

llet-taj előnyben részesül, 
ilatokat a faj, kor, suly és 
jontos megjelölésével kér 

I v i t ü i i ö m i n ő -
s é g ű 

Biborhere-
mag 

jutányosán kapható 

HALDEK 
magkereskedésébea 

Budapest, 
Károly-körut 9. 

Haszonbérlet-
keresés. Előkelő családbeli ur 

más megyékben is. Kívántatik 800-1600 magyar hold jó minő-
... 

egyéb gazdasági épületek ̂  
letes ajánlatokat a bérlet árá-
val Br. B. 0. alatt alap kiadó-

ésköny-

Parczellázásra alkalmas 
U S 1 földbirtokokat 
megvételre 

keres 
Gásztmán Samu 

BUDAPEST, 
V., Csáky-utcza 6 . 

-v W a . . ^ . . . 
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A legjobb kutszivattyuk 
ugyszinte mindennemű szivattyúkat, 

minden czélra, csöveket, 

v í z e l l á t á s i 

{ t i É t a f : t e l e p e k e t 
c í ^ ^ S m ó készit 466 

Autón Kunz 
Mahr.-Weisskirchen. 

P r o s p e c t u s o k i n g y e n . 

GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

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

Wn i p p P D lű í í gőzszántásí vállalkozó ^ 
U L r r L K N U , B Ü D A P E S T - K E L E N ^ O L D . 

Intézői állás. 
Herczeg Sulkowski József M . Ő kegyelmességének 
pankotai uradalmában egy 

gazdasági intézői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állásra kizárólag több évi gazdasági gyakorlatot 
beigazoló oly egyének pályázhatnak, kik a magyaróvári gazda-
sági akadémiát jó sikerrel elvégezték. 

Tehenészet és tejgazdaságban gyakorlatilag jártas egyé-
nek előnyben részesülnek. 

Á bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyo hő 
30- ig alólirott jószákortnányzósághoz beterjesztendők. 

Herczeg Sulkowski J. M. /ószágkormányzósága 
H44 A r a d . 

Magy. kir. államvasutak. 
98955/sz.-hoz. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságába jövő 1901. évben, esetleg 3 éven 

át szükséges fém-, aczél- és vasnemü-anyagok szállításának biztosítását óhajtván, 
eziránt nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlatok legkésőbb folyó évi augusztus hó 17-nek déli 12 óráig be-
terjesztendők. a bánatpénz pedig folyó év augusztus hó 16-án déli 12 óráig 
beküldendő. 

A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, a mennyiségek, úgyszintén 
a különleges szállítási feltételek a magy. kir. államvasutak anyag- és leltár-be-
beszerzési szakosztályánál (Budapest, 1900. julius hóban. 

Budapest, 1900. julius hóban. 
A magyar kir. államvasultak igazgatósága. 

(Utánnyomás nem dijaztatík.) 

Egy és több vasú egyetemes 

Bcxó/okóim és 

t a l a j b i i í i d ő 

e s z k ö z e i m 

Eperjea, \ 
1898. október-
3. legelső dij; 

arany/ 

olcső ár, e l ső rendű m inőség és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

örvendenek. 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

i a L E P f e J | cs. és kir. kizárólagos ekegyára í a c n e r R n f l o i i 
Magyarországi vezérképviselő: Sziics Zsigmondi 

A z 

J J n i c u m - D r ü l ' 
egyetemes m o r b a v e t f i g ó p sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva e g é s z 

Európában 

a l e g j o b b h i r a é v n e k és 
a l e g n a g y o b b 
ö r v e n d , ezeknélfogva az összes eddigi 

között az 

elsG h e l y e t f o g l a l j a el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással 

M Ü B P W J I . . M N k — — cs. és k i r . szab. kizárólagos vetőgépgyára m e i i c n a r t c r c n c z ftTfliVUVHWA mm W A V H V M V I k e r > j N a g y m e z ő - u t c z a 6 8 . 
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