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

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

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

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

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGE. szerkesztő-titkára. 
— — Társszerkesztő Ilncl.13 Barna az OMGE. titkára. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak"előfizetési dij: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
III. országos sörárpavásár. 
Az OMGE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetsége, a Borsod-
megyei Gazd. Egyesülettel, a Miskolczi keres-
kedelmi és iparkamarával és a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetével karöltve 

f. évi augusztus 28-án országos sör-
árpavásárt rendez Miskolczon. 

A vásáron résztvenni óhajtó eladó, árpá-
jából a .Borsodvármegyei Gazdasági Egyesület" 
titkári hivatalának faj és minőségenként 5 kg. 
mintát s amennyiben az árpa eladásával a 
.Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét" óhajtja 
megbízni, egyidejűleg ugyanazon mintából 
4 kg.-ot a „Magyar Mezőgazdák Szövetkeze-
tének" (Budapest, Alkotmány-utcza 31.) is 
beküldeni tartozik. 

A minták legkésőbb augusztus hó 25-ig 
beküldendők. A vásár iránt érdeklődőknek 
részletes tájékoztatást nyújt és bejelentési 
iveket küld a Borsodvármegyei Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala. 

A Miskolczi Hitéiintézet r.-t. igazgatósága 
azon kedvezményt nyújtja a termélöknek, hogy 
a sörárpavásárra bejelentett árpát a vásár nap-
jáig miskolczi termény- s áruraktáraiban fekbér 
felszámítása nélkül kész beraktározni. Ez ügy-
ben az érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül 
a nevezett intézet igazgatóságához fordulni. 

A rendező-bizottság. 

Egyről-másról. 
(Budapesti malmok mult évi munkássága. — Tőzsdeadó 
életbelépte. — Biztosítási törvényjavaslat. — Adó-

reform.) 

A budapesti malmok mult évi mun-
kásságának adatait a napokban tették 
közzé. Persze az érdekeltek sietnek 

világgá kürtölni, hogy a mult év a buda-
pesti malomiparra nézve a legrosszabbak 
közé tartozik. Mi nem lehetünk ezen a 
nézeten. A buza ára mult évben oly 
alacsonyan állott, hogy a malmok az 
őrlésre szükséges anyagot nagyon olcsón 
szerezhették be, ezzel szemben pedig a 
lisztárakat aránylagosan épenséggel nem 
kellett csökkenteniük. Hozzájárul ehhez 
még az is, hogy a budapesti malmok a 
mult évben az őrlési engedélyes beho-
zatalnak még teljes mértékét élvezhet-
ték, aminthogy ezt meg is tették, ameny-
nyiben a mult évben az őrlési engedély-
lyel behozott gabona mennyisége az 
előző évek behozatala mögött nem ma-
radt el. De természetesen most, amidőn 
az őrlési engedély reaktiválása érdekében 
a nagy kampány minden vonalon meg-
indult, a malmok válságos helyzete fölött 
is időszerűnek látszik jajgatni és a han-
gulatot a malmok érdekében az agrá-
riusok ellen ezzel is növelni. 

A budapesti malmok munkásságának 
fejlődésére nagyon tanulságosak a közzé-
tett számadatok. A budapesti malmok 
u. i. az 1870—1882-iki években átlag 
valamivel több mint 4 millió métermázsa 
gabonát (majdnem kizárólag búzát) őröl-
tek fe l ; az 1883—1887 években átlag 
51/a millióra emelkedett őrlési tevékeny-
ségük, 1888—1892. években 6 milliót, 
1893-tól 7 millióra emelkedett az évi 
termelés, ami 1895-ben megközelítette 
a 8 milliót, mit 1896-ban el is értek; 
1897-től kezdve, amidőn az őrlési enge-
dély első szabályozása életbelépett, a 
budapesti malmok őrlési tevékenysége 

• Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), fjllői-út 25. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

7 millióra, 1898-ban 6 miilóra csökkent 
s 1899-ben ismét majdnem 7 millióra, 
(6,880.920 q.) emelkedett. 

Ezek a számok mindenesetre iga-
zolják a budapesti malmok nagy őrlési 
képességét és ezzel fontos feladatukat a 
hazai közgazdaság szolgálata terén. Ámde 
ha másrészről figyelembe veszszük, hogy 
a budapesti malmok őrlési képességének 
nagy emelkedése nem a természetes 
fejlődésnek az eredménye, hanem az 
őrlési engedély minél nagyobb mértékű 
kihasználására irányuló törekvésnek, ugy 
a termelés enormis fokozását természet-
ellenesnek és a szükségen felül valónak 
kell tekintenünk, aminek szükségszerű kö-
vetkezménye az, hogy midőn a mezőgazda-
ságot károsító mesterséges emeltyűje a ma-
lomiparnak eltűnik, ezzel együtt a malmok 
tevékenységének, is a természetes határok 
közé visszaesnie kellett. A magunk részéről 
ennek semmiképen sem örülünk, mert 
hiszen ezáltal közgazdasági életünknek 
egyik jelentékeny tényezője szenved kárt, 
de meggyőződésünk szerint ezt a kárt 
csak a szűkebb érdekeltségű budapesti 
malomipar szenvedi, holott ezzel szem-
ben a mezőgazdaság az őrlési enge-
dély megszűntével megszabadul illegitim 
versenytársától: a vámmentes keleti 
gabonától és az őrlési engedélyt igénybe 
nem vehető vidéki malomipar boldogu-
lásának esélyei is növekednek. Már pedig 
közgazdasági szempontból sokkal fonto-
sabb ez utóbbi két tekintet, mint az, 
hogy a budapesti malmok forszírozott, 
tehát egészségtelen működése mestersé-
ges eszközökkel is fentartassék csak azért, 
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hogy a részvényesek szükkörü érdekelt-
sége ne jajgasson. A budapesti malmok 
a természetes fejlődés kereteibe bele-
helyezkedve, működésükkel még mindig 
kellőleg kamatoztathatják részvényeseik 
tökéit s emellett az egész magyar 
közgazdaságnak sokkal nagyobb szol-
gálatokat tehetnek, mint a vámmen-
tes külföldi buza felőrlésével és a liszt-
kivitel fölösleges forszirozásával. 

Augusztus 1-én lépett életbe a 
budapesti börzén az értékpapirforgalmi 
adó. Nagy a jajgatás emiatt a merkan-
tilista lapokban. Ki is látta, hogy Magyar-
ország a külfölddel ezen a téren is 
lépést tartson? Elég nekünk, ha az 
u. n. liberalizmusban vagyunk vezetők 
s szabadon engedjük a gyenge exiszten-
cziák kizsákmányolását és az állam 
terheinek a külföldre nem menekülhető 
földbirtok vállaira való halmozását. A 
börze, ahol egyesek néhány perez 
alatt vagyont szerezhetnek, nem kere-
seti forrása senkinek, az a néhány 
szegény ügynök alig tud megélni 
oly kevés az üzlet, mert mindennapra 
nem esik meg Schossberger esete — a 
spekulánsokra rossz idö jár, mert a 
pénzszűke miatt nem lehet elegendő 
számú gimpliket fogni, a bankok tengőd-
nek, mert nagy emissziók nincsenek, 
ennek a börzének megadóztatása tehát 
sem nem igazságos, sem nem czélra, 
vezető, mert a befolyó forgalmi adó 
amúgy is minimális összeget fog tenni. 
Meglehet, hiszen ezt a forgalmi adót a kép-
viselőház még a kormány által javasolt 
csekély összegnél is alacsonyabbra szabta, 

de azért mint elvi vívmány ez is megelége-
déssel tölt él. Hiszen sohasem akartuk 
és kívántunk, hogy a reális üzletek 
lehetetlenné tétessenek — a mint hogy 
a tőzsde forgalmi adó reális üzletet 
nem is fog lehetetlenné tenni, még ha 
magasabb volna is, — azonban igenis 
kívántuk és elvi szempontból a jogegyen-
lőség nevében kívánnunk kell, hogy a 
tőzsdei vagyonszerzés és a tőzsdei 
keresetforrások épen ugy megadóztas-
sanak, mint minden más kereseti forrás. 
Ezt egyelőre elértük. Hogy ez a forrás 
az állami bevételeket nem nagy mértékben 
emeli, hanem belőle az állami bevételek 
csak cseppenként csörgedeznek, az csak 
a mi álláspontunkat erősíti meg, mert 
igazolja, hogy nem képez oly terhet, 
melyet könnyen elviselni ne lehetne és 
ennek következtében egész nyugalommal 
nézhetjük a tözsdeadó miatt az ügynö-
kök körében mutatkozó állítólagos „for-
rongást", amelynek hullámai meggyőző-
désünk szerint csakhamar el fognak si-
mulni, mert nincs az a háborgó tenger, 
amely végre a legnagyobb vihar után is 
meg ne csendesednék. 

És ezen a csendes tengeren a börze 
mostani Hamletjei kifeszített vitorlákkal 
fognak továbbra is a biztos kikötő 
felé haladni. 

A biztosítási törvényjavaslat mint 
hirlik, most már teljesen elkészült az 
igazságügyminiszteriumban és a nyári 
szünet után mihamar tárgyalásra kerül 
a törvényhozás termeiben is. 

A törvényhozás elé terjesztendő ja-
vaslat lényegében és túlnyomó részében 

TÁRCZA. 
Ahol a nimfavirág nyilik. 

— Irta: Bársony István. — 
A nádas közt, buja füvei boritott föld-

nyelv húzódik végig, a földnyelven pedig 
keréknyom visz. Furcsa keréknyom az. Aki 
ért hozzá, hamar észreveszi, hogy ugyancsak 
régi. A nyomvonalon is nő már a fü, ámbár 
a vonal megmarad, olyanformán, mint a gyé-
rülő hajú ember fején a választék. 

Ez az ut viszen a csőszházhoz. Ami a 
lápi talaj egy kis emelkedésén épült. 

Rozoga viskó ; udvara nincs ; minek is 
volna, hisz itt nem háborgatja vendég a 
házat. Itt a világ vége. A régi keréknyom 
elvezet idáig, de tovább már nem. Egyenest 
belerohanna az emelkedésről a szélés érbe, 
amely mintha folytatása volna a nádas közt 
az útnak, csakhogy azt már szekér nem jár-
hatná, oda csónak való. 

A nád itt még bujább, még magasabb. 
Ahol csak kétöles, ott nem is túlságosan 
nagy. Az ér vize gyönyörű barnás szinnel 
csillog alatta s a tisztáson minduntalan meg-
megjelenik egy pár szárcsa. 

Az óvatos czigánymadarak úszógyakor-
latokat végeznek a sima tükrön; egyszer csak 
megjelenik közöttük egy gnóm, egy apró clown, 
s nagy virtuskodással bukik le előttük a rezgő 
vizbe, hogy néhány lépésnyivel odább újra 
kidugja hegyes csőrrel fegyverzett fejét. Ez 
a törpe búvár. ' 

Megkopogtatom a csőszház ablakát. Belől-
ről érdes hang szól ki : mi a', no! 

— Én vagyok János bácsi. Csónakos 
kellene. 

— A ténsur? — Megyek má' ! csónakos 
nincs azonba'. A többit már a gyepen mondta: 
— Majd hajtok én magam. 

Öszbevegyült, komolyképü parasztember 
volt a csőszház lakója ; csöndes, bizalmat 
keltő alak, akin meglátszott, hogy nem sok 
kell neki a világ czifraságából. Most is csak 
feltűrte a gatyáját s ezzel meg volt a lápi 
toilette. Igy, ha kell, akár derékig beáll a 
vizbe a lelőtt kacsáért, ahol pedig kicsiny a 
viz s megakad a csónak, ott puszta kézzel 
tolja. 

A ház körül néhány ócska háló volt ki-
terítve, meg egy pár szakadozott varsa dőlt a 
falnak. Elrúgta maga elől az öreg, ami az 
útjába került. (Már ezek kiszolgáltak.) Hát 
hova menjünk ? kérdezte, de nem várt fele-
letet. Hova is mehettünk volna, mint be az 
éren a lápba, ott oszt' akárhova. Azt már neki 
kell jobban tudni. 

Kilapátolta a vizet a csónakból s friss 
szénából pompás ülést csinált a fenekére. A 
deszkát kidobtam, magyarázta, mert a minap 
is majdhogy le nem billent az ur róla. (Igaza 
volt.) 

Nincs az a szalonbeli karosszék, amely 
olyan kényelmes volna, mint a János széna-
ülése volt. Megvethettem rajta a hátamat s a 
fonnyadó fűnek illata olybá tetszett, mintha 
bokréta venne körül. Becsúszott a csónak a 
nád közé s a vizitök széles leveleit kezdte 
lassan maga alá gyűrni, széjjeltologatni az 
útból. 

Fehér nimfa virág ragyogott az ér két 
oldalán százával. Nemsokára ugy volt, mintha 

megfelel a télen tartott biztosítási ankét 
által tárgyalt javaslattal. A biztosító társa-
ságok működésének megkezdését ellentét-
ben az u. n. engedélyezési rendszerrel, 
függetlenül a közigazgatási hatóságok sza-
bad mérlegelésétől, a törvényben meghatá-
rozott élöföltételekhez füzi. A létesí-
tendő állami biztosítási hivatal az 
alapszabályokat és az üzleti terve-
ket biztosítás technikai szempontból 
minden részében szigorú bírálat alá 
veszi és a czégbejegyzést, valamint a 
biztosítási üzlet megkezdését meg kell 
előznie az állami biztosítási hivatal ré-
széről egy igazolványnak arról, hogy a 
törvényes előfeltételek teljesítve vannak. 
Az állami biztosítási hivatalnak jogában 
áll a törvény által felsorolt bizonyos 
esetekben az üzemet is betiltani. A tör-
vény értelmében a díjtartalékok az állami 
pénztárban helyezendők el, azonban ban-
koknál is elhelyezhetők, mint leté-
tek, amely esetben a letéti jegyek 
lesznek az állampénztárban elhelyezen-
dők. A tartaléknak ingatlanokba való el-
helyezése maximum 25 százalékig enge-
délyezhetők. A legkényesebb kérdést, az 
ügynöki felelősség kérdését illetőleg abban 
történt megállapodás, hogy a [föügynöki 
czimmel, vagy jelleggel felruházott kép-
viseletek kereskedelmi meghatalmazottak-
nak fognak tekintetni, más helyi ügynök-
ségek azonban csak akkor, ha ily ter-
mészetű külön meghatalmazást kapnak. 
A mozgó (utazó) ügynökök pedig kivétel 
nélkül kereskedelmi meghatalmazottak-
nak tekintetnek. 

Ezek a lényeges intézkedései a 
törvényjavaslatnak, amely a már minden 
országban keresztülvitt állami felügyeleti 

megállott volna a csónak s a nimfa-sereg 
mozdult volna meg, hogy szemközt uszszék 
velünk s elsurrajon a csónak mellett. Ilyen 
művészettel is csak az öreg János tud 
csőnyikot hajtani, hogy folyvást haladjon, 
mindig egyformán csusaszék előre s ezzel meg-
csalja az ember érzékeit. A döczögve, aka-
dozva haladó csónakon ez nincsen. 

A láp egy szigetére mentünk, ahol ren-
desen áthúzott esténkint a rucza. Ha vigyázott 
az ember, ugy lőhette, hogy mind a harmatos 
füre esett, nem pedig bele a nádasba, ahonnan 
kivált sötéttel, ki nem hozhattuk volna. 

Még korán volt s a magas náddal szegett 
vizi-uton úgyis inkább a természetimádónak 
lehetett öröme, mint a vadásznak. Pihentettem 
a puskát. 

— A múltkor kezdett valamit János, 
hogy hogy lesz, mint lesz eztán. 

— Nincs sok mesélni való azon. Hát csak 
elvesznek a szegény embertől mindent, amiből 
könnyen élt s kódussá teszik, hogy aki úgyis 
ur, még nagyobb ur lehessen. 

— Sajnálja a lápot, hogy lecsapolják, 
ugy-e. 

— En csak éppón hogy sajnálom vala-
hogy, mert régóta magamnak való özvegy-
ember vagyok ; de a Gáspár sógorom siratja 
is. Az hat gyereket tartott el eddig a halá-
szatból, a nádvágásból; csikót fogott, tojást 
szedett, baromfit nevelt, lápi sarjút kaszált a 
girhes tehenének, ügy éltek, akár a hal a 
vizben. Még malaczkájok is volt. Most egy-
szerre oda a nagy mód. Mehet az öreg nap-
számosnak. Ott már száraz a láp ! 

Hátra bökött bütyökujjával a szélek felé. 
— Hátha jobb lesz igy János; tiszta-
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jogot hazai viszonyaink figyelembevéte-
lével szabályozza. Az állam felügyeleti 
jogának határaira és mértékére nézve 
eltérhetnek a vélemények, de annak 
szervezése és érvényesítése a biztosítási 
ügy természetes és szolid fejlődését 
mindenütt előmozdította. Bizton várhatjuk 
ezt nálunk is, ahol a hazai társaságok 
mellett annyi külföldi vállalat igyekszik 
üzletet szerezni, amelynek érdekében 
nem mindenkor maradnak meg a szolid 
üzleti alapon, hanem a keserű verseny 
a biztosítók érdekei ellen elkövetett 
visszaélésekre is könnyen reáviszik őket. 

Alig van fontosabb és az általános 
érdeklődést jobban igénybevevő kor-
mányzati tevékenység, mint a négy év 
óta készülő adőreformjavaslat előkészí-
tése. A pénzügyminisztériumban seré-
nyen folyik a munkálat előkészítése, de 
azért rövidesen megoldásra még sem 
kerülhet. A minisztérium a javaslatban 
igyekszik az állam fiskális érdekeit meg-
óvni, amivel az adózók jogos igényeit 
is megvédelmezni a legnehezebb fel-
adat. Ugyanezért az illető szakosztályok 
az alapos reformokhoz nyúlni nem is 
igen mernek. A kiszivárgott hírek szerint 
a földadó reformja puSztán a kivetési mó-
dozatok állítólag megfelelő módosításá-
ban fog állani. A ház-, bér- és házosz-
tályadó lényegesebb módósitást fog szen-
vedni az adózók hátrányára. A kereseti és 
jövedelmi adók ' reformjának előkészítése 
a kezdet elején van, de ezt nem is 
tartják illetékes helyen sürgősnek, mert 
a tervezett uj adókivetési és beszedési 
rendszert nem tartják a jelenlegi köz-
igazgatási szervezet keretébe beilleszt-

buza terem majd ott, ahol vadrucza költött 
eddig. 

— Terem! Ki tudja kinek ,. . . Simon 
tekintetes urat is elpusztította innen az 
adósság. Az örég cselédnek mindnek kifelé 
áll a rúdja. Nímeteket hozott az uj gazda, 
hogy a magyar hadd veszszen-fogygyon a 
magyar földről. 

Elhallgatott s nagyot taszított a csóna-
kon. Nekem különben mindegy, mormolta 
magában, ha itt elfogy a viz, megyek a Bala-
tonra. Majd csak ott veszek egyszer. 

Ebben nem volt tréfa; de túlontúl való 
elkeseredés sem. A megváltozhatatlanba való 
belenyugvás érzett ki a vén pákász szavából. 
A kócsag is ilyen; Ha megsokalja a nagy ele-
venséget, amit az ember közeledése okoz: 
szárnyra kap, fehér felhővé válik s elmegy 
bucsu nélkül. Vissza soha sem jön többet. 

Az öreg János sok ilyen elvonuló kócsa-
got látott életében. 

A sziget nem olyan volt, mint máskor. 
Sok eső esett s megnőtt rajta a viz; elborí-
totta a zöld füvet; csak épen, hogy a fű-
szálak hegye bujt ki belőle. 

Egy árva mocsári sneff pattant ki nem 
messze a csónak elől; nagy nyefegéssel czikk-
czakkozott a nád fölébe s elindult beljebb, a 
lápba, egy másik szigetre, amiről csak ő 
tudott; ami talán csak egy pár zsombikon 
növesztette még a zöld szakállt. 

Ezt se látom többet gondoltam, sóhajtva. 
Van ugy, hogy elnézem a magasságban 
kanyargó sast, vagy a villámgyorsan suhanó 

hetönek s igy az adoreíormjavaslatok 
tárgyalását mindenesetre azonban életbe-
léptetését — közigazgatás államosításá-
nak meg kell előznie. 

Ebből az értesülésből mindenesetre 
az tűnik ki, hogy a földbirtok adózásá-
nak könnyítésére nem igen számítha-
tunk legfeljebb arra, hogy a földbirtok után 
eddig beszedett adóbevételeket a pro-
gresszív adó behozatalával és az adók 
beszedésének egyszerűsítésével növelni 
fogják. A kivetés és beszedés módoza-
tainak módosítása nagyon problematikus 
értékű előny az adózókra nézve, mert a 
nagyobb zaklatásoktól is félhetünk anél-
kül, hogy egy ujabb kataszter költséges 
keresztülvitele hiányában az uj igazsá-
gosabb osztályba sorozás reményét táp-
lálhatnánk. Ilyen hírek után semmi-
esetre sem nézünk nagy reményekkel 
az adóreformok elé és a gazdaközönség-
nek és hivatalos testületeiknek kötelessé-
gük, hogy az ügygyei alaposan foglal-
kozva idejében elkészüljenek arra, hogy 
az adóreform javaslatok közzétételekor 
az esetleg sérelmes intézkedések és az 
ezekből eredő károsodások ellen egy-
értelműen és hathatósan állást foglal-
hassanak. Sz. Z. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

A köztenyésztés bikái. 

A köztenyésztés egyik legfontosabb, de 
egyszersmind legnehezebb kérdése, hogy a 
községek miként láttassanak el megfelelő apa-

vadgalambot s elhatározom magamban, hogy 
nem találkozom vala az életben. Bucsuzgatás 
ez, ami mindig le tud hangolni némileg. Az 
irigységnek nem kis szerepe van benne, mert 
a szárny isteni adományát sóvárgom ilyenkor. 
Hogy zúgtam volna most a sneffem után a 
versenyröpülés gyönyörével! . . . 

S amint tűnődöm, — János tudniillik 
már régóta nem mozdul tovább—újra hallom 
azt a rekedtes, szortyogó hangot, aminek 
nincsen párja a maga különösségében. Fel-
nézek : hát mint a kilőtt nyil, jön a sneff 
vissza s lecsap oda, ahonnan felkelt az imént, 
alig husz lépésnyire tőlünk. íme tudhattam 
volna, hogy igy lesz ; hisz' ez mórsneff-szokás. 
Nem bántlak, mert hogy ilyen hü vagy a 
hazádhoz. 

A vizboritotta rét elvette eredeti tervem-
től a kedvemet. Visszaindítottam a csónakot. 
Most ragyogtak csak igazán a fehér vizi liljo-
mok az éren! A nyugati ég fénye hulldogált 
rájok s abban ugy megcsillogtak, mint a gyé-
mánt. Persze, minthogy csupa harmatcsepp 
volt soknak a kelyhe ; az imént — jövet — be-
föcskendezte a csónak csobbanása a most a 
cseppfolyós gyémánt rezgett rajta. 

Már vadászni sem vágyom ; jobban ér-
dekel a csöndes és mégis gazdag élet, ami 
ebben a rejtelmes világban körülvesz. Nézem 
a gyönyörű zománczosszárnyu szitakötőt, 
hogyan libben remek szökeléssel előre-
előre, folyvást a csónak orra előtt. A leg-
tökéletesebb röpülő tornász a szitakötő. Azt a 
villámgyors lendülést, azzal a kecsesei s erő-
vel párosolva aligha produkálja más szárnyas 
fia a természetnek. A boszorkánypille, amely 

állatokkal. Minél többen szólnak hozzá, annál 
több oldalról nyer az megvilágítást. 

A ^Köztelek* f. évi 55-ik számában 
Kovácsy Béla igazgató ur szólott a kérdéshez, 
mondván, hogy „köztenyésztési czélokra csak 
tisztavérü állatokat használjunk." 

Habár közleményével nagyobbrészt egyet-
értek, mégis egy igen lényeges pontban eltér-
nek véleményeink. 

Bizonyára az az ideális állapot, hogy 
köztenyésztésre csakis tisztavérü állatokat 
használjunk. A legszebb eredmények, leg-
rövidebb idő alatt igy érhetők el. Más kérdés, 
mennyire vihető ez keresztül a gyakorlatban. 

Földmivelési kormányunk az állattenyész-
tési felügyelőségek működésével jelentékeny 
javulását teremtette meg állatállományunknak. 
A nagy akczió megkezdéseker nem volt 
keresztülvihető, hogy csak tisztavérü bikákat 
adjon a kormány, de nagyon tévednénk, ha 
azt hinnők, hogy ma már hazai tenyésze-
teinkből keresztül vihető volna a községeknek 
csak tisztavérü állatokkal való ellátása. Két 
okból nem lehetséges ez. Először mert nem 
rendelkezünk még elegendő tisztavérü apa-
állattal, másodszor, mert ha rendelkeznénk is, 
a községek nem fizetnék meg azoknak árát 
még az állami kedvezmények mellett sem. 
Csak helyeselni tudnám, ha az alacsonyabb 
áru borzderes és pinzgaui bikák kiosztásánál, 
még nagyobb áldozatok hozásával is ragasz-
kodnának a csakis tisztavérü bikák kiosztásá-
nak elvéhez. Ha nem kaphatók azok itthon, 
importok utján is fedezendőnek tartanám a 
szükségletet, mert ezek a bikák rendszerint 
igen jutányos áron importálhatók s a szokásos 
állami kedvezmények biztosítása mellett nem 
rónak a községek nyakába eiviselhetetlen ter-
heket. 

Különbséget kell azonban tennünk a 
magyar és szimmentháli bikák kiosztásánál, 
melyeknél a beszerzési árak kétszer-háromszor 
is magasabbra rúgnak, mint amazoknál. A nép 
nem tudja elviselni ezeknél a tulmagas ára-
kat s ha idegenkednek azoktól, rossz néven 
nem vehető nekik, mert hasznát ezeknek csak 
évek múlva fogják érezhetni. 

A községeknek törvényileg biztosított 

orsót pörgetve s rezgő szárnynyal suhan 
alkonyatkor virágról-virágra, hogy szívójával 
titkos csókot lopjon a mézédes kebelről: nem 
tud olyan bukfenczeket vetni, mint a libeliula, 
amely ugy csap le áldozatára, mint a rabló 
sólyom s a következő perczben már fent ül 
vele egy nádbugán ; ott terpeszkedik, ott 
sütkérezik, kaczérkodik a napsugárral, néze-
geti magát a barna vízben, amelynek a 
fenekén épugy kéklik az ég s úszik a 
felhő, mint odafent. 

Elnézném a sok nimfát, meg a játékos 
szitakötőt, de már húznak a ruczák. A buta 
fiatalok fejőket mintha csóválgatnák, ugy 
mérik az alattok levő mélységet, amelyre 
alig-alig tudnak egyenletesen leereszkedni, 
pedig könnyen elfáradnak még s hamar meg-
kívánják a pihenést. 

Az első puskadurranás megrontja a láp 
álmodozásra való mélabús hangulatát. A 
lőporfüst nehéz mozdulattal száll le a viz 
szinére s ott elvész a hamva; — a fehér 
nimfák mintha idegesen rezzennének össze a 
a kénkövesfüst fojtogatására. Mindén szitakötő 
őrülten menekül a nyomába szálló ellenségtől, 
amelyet nem bir kiállani. 

Az első lövésre következik a többi. Most 
már a vadászszenvedély kerekedik felül. Mára 
vége a láp poézisének. 

Még az öreg János is neki vadul egy-egy 
sikerült lövésre s elfelejti, hogy közeledik a 
bus idő, amikor nincs többé más menekvése, 
csak a hullámzó Balaton. — Ejnye! mondo-
gatja s megelégedetten fújja a pipafüstöket 
felém, hogy elkergesse rólam a szúnyogot. 
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joguk az apaállatok önálló beszerzése, A szo-
kás is fűzi őket ehez. Ha erről mégis igen 
gyakran lemondanak, átruházva e jogukat, 
annak oka nemcsak az állam által nyújtott 
kedvezményekre vezetendő vissza, de az ujabb 
időben szigorúbban vett apaállatvizsgálatok 
okozta kellemetlenségekre is. S ez elég. 
Nagyon helytelennek tartom, ha ezeket a 
batárokat tul is lépve, nyakra-főre akarják a 
hatóságok és felügyelőségek a községeket 
boldogítani. 

A községektől nyert megbízatást, joguk 
átruházását megbecsülni, bizalmukat meg-
nyerni és megtartani, ez egyik legszebb fel-
adata az állattenyésztési felügyelőségeknek. 
De ha ők ezt ugy vélnék megoldhatónak, 
hogy az állami kedvezmény biztosítása mellett 
is nagyobb terhet lennének kénytelenek a köz-
ség nyakába róni az eddiginél, ugy munkáju-
kat alig koronázná siker. Már pedig ugy a 
magyar, mint a szimmentháli marha tenyész-
kerü'etében elkerülhetlen volna ez, ha ragasz-
kodnánk a csakis tisztavérü bikák kiosztásá-
hoz. A természetben nincsenek ugrások s a 
fokozatos fejlesztés elvét itt minden körülmé-
nyünk betartani kényszerit. Ha az a község 
látja a jó félvérbikák munkáját, ha lassankint 
érzi igy jövedelmének gyarapodását, akkor 
mehetünk egy lépéssel tovább, akkor hajlandó 
lesz magától megrázkódtatások nélkül, nagyobb 
áldozatokat is hozni apaállatjaiért. 

Mint a „m.-óvári szarvasmarhatenyésztési 
egylet* felügyelője 4 év óta foglalkozom a 
kérdéssel gyakorlatilag. 

Az első évben egyletünk megalakulának 
évében kiadtam 10 db bikát, a második év-
ben 30 dbot, a harmadikban 49 dbot s ezidén 
62 darabot. 

Ezek a számok is fokozatos fejlődésünket 
jelzik, községeink bizalmának növekedését 
mutatják egyletünk iránt. De ezt csakis körül-
ményeiknek számbavétele mellett sikerülhetett 
elérni. 

Megyénk a szimmentháli marha tenyész-
kerületébe esik, ennek fejlesztését tűzte ki 
egyletünk. De vájjon megszerezhettük volna-e 
bizalmát a községeknek, ha csakis telivér 
bikákat közvetítünk, melyeknek beszerzési ára 
legalább is 500—700 koronát tett volna ki. 
Ránk bizták volna-e a beszerzést, midőn meg 
voltak szokva, hogy átlagosan 300 koronánál 
többet nem adtak a bikáért, de igen gyakran 
csak 160—200 koronát fizettek érte. Ily helyeken 
a fokozatos fejlesztés be nem tartása elhibázott 
lett volna. Meg kellett őket arra is tanítanunk, 
miként tartsák bikáikat s nem kis küzdel-
münkbe került, mig annyira jutottunk, hogy 
ma már általánosságban meg merem mutatni 
egyletünk vendégeinek bármely községünk 
bikáját. De mig ennyire jutottunk, szinte 
pazarlás lett volna nekük valami igen értékes, 
drága bikáknak a kiadása. 

Ma már tovább mennénk. Törekszünk a 
tisztavérü apaállatok beszerzésére s jobb 
községeinkbe lehetőleg ilyeneket adunk. De 
hogy ennek a lehetőségnek mennyi akadálya 
van, azt csak azok tudnák megmondani, kik a 
kérdéssel gyakorlatilag is foglalkoznak. 

Egy-egy állatteuyésztési felügyelő kerületé-
ben évenkint kioszt ma már 150—200 és 
ennél több bikát. Hogy importok nélkül ennyi 
tisztavérü állatot nálunk ma még beszerezni 
képtelenség, azt ugy hiszem, minden állat-
tenyésztési felügyelőnk bizonyíthatja. 

A kényszerűség is rávisz bennünket igy 
a félvér bikák használatára. De hát oly nagy 
baj ez ? Okszerű kiválasztás mellett nem tartom 
annak s a jelleg létesítésének egyetlen és 
nélkülözhetlen kellékét nem látom kizárólag a 
tisztavérü bikák használatában. Példa rá a 
bonyhádiak, kuhlandiak, miesbachiak tenyész-
tése, kik szép eredményeiket és többé kevésbé 
jól jellegzett állatállományukat nem kizárólag 
tisztavérü bikákkal létesítették. 

Az okszerű kiválasztást fontosabbnak 
tartom, mint axiómának felállítani a csakis 
tisztavérü bikák használatát. Ép nálunk, hol 
igen sok tisztavérü tenyészetnek nagy hibája 
az, hogy állatai alig tejelnek, igen sokszor 
előnyt kell adnunk a jó félvér bikának. 
Részemről legalább szivesebben vásárlók meg 
oly, különben is megfelelő félvér bikát, mely-
ről tudom, hogy kitűnő fejős tehéntől szárma-
zik, mint a tisztavérü, de rossz fejős tehénnek 
az ivadékát. 

És amidőn igy tényleg reá vagyunk 
utalva, hogy félvér bikákat alkalmazzunk a 
köztenyésztésben, épenséggel nem tartom hely-
telennnek, ha ezek nevelését nemcsak nagy-
és középbirtokosainknak tartjuk fenn, hanem 
a népies tenyésztésből is megszerezzük az 
alkalmas egyedeket. 

Az állattenyésztési felügyelőségeknek, ugy 
tudom utasításuk van, hogy lehetőleg jó nevü, 
nagyobb tenyészetekből vásároljanak. És a 
gyakorlat bizonyítja megint, hogy a nagyobb 
tenyészetek nem képesek a szükségletet fe-
dezni, reá vannak utalva a népies tenyész-
tésre s pl. Vas vármegye népies tenyésztése 
kitűnő forrásnak bizonyult, hogy innét a 
népies tenyésztésű bikákkal más vármegyék-
nek sokkal hátrább levő tenyészetét fejleszszék. 

Teljesen osztom Kovácsy igazgató urnák 
azt a nézetét, hogy dijazásainknál bikákat ne 
díjazzunk, hanem üszőket és teheneket. Egye-
sületünk tényleg eként rendezi díjazásait, 
mindössze annyit kívánnék még meg, hogy az 
üszök kb. másfél éves boron felül dijaztassa-
nak. Az üsző- és tehéndijazások nagy mér-
tékben előmozdítják állományunk javulását, a 
tenyészanyag szaporodását. De ezeknek a 
díjazott állatoknak bika utódjait miért ne 
nevelhetné fel a paraszt birtokos is mint tenyész-
bikát ? 

Egyesületünknél arra törekszünk, hogy 
egyes jobb állománynyal biró községeinkbe 
lehetőleg tisztavérü bikákat adjunk. Másrészt 
ezekben a községekben nemcsak a díjazások-
kal szelektáljuk a jó tehénanyagot, hanem az 
egyleti törzskönyveléssel is; ha még ehez 
hozzá veszszük, hogy tejelő versenyeink is 
előmozdítják az okszerű tenyészkiválasztást, 
ugy bátran állithatjuk, hogy az igy kiválasztott 
anyag után, melynél az apát is csak jó fejős 
tehén után szereztük be, igenis nevelhet a 
kistenyésztő bikát, sőt ez a bikanevelés képezi 
egyik igen nagy rugóját a további fejlődésnek, 
mert eltekintve a tejszövetkezeti értékesítés-
től, ezen a téren lát a gazda leghamarabb 
kézzelfogható hasznot a jobb marha tenyész-
téséből. De ép ezért nem tartom szükséges-
nek a bikák dijazását. Díjazását lássa a 
tenyésztő a jó bikanevelésnek abban, hogy jó 
bikáját jobban tudja értékesíteni. 

Az igy kiválasztott népies tenyésztésű 
bikákat semmivel sem tartom rosszabbnak, 
mint a középbirtokos félvérbikáit, sőt többre 
becsülöm őket az oly tisztavérü állatoknál is, 
melyeknél a szülők tejelőképessége az ese-
tek igen nagy részében nem kis kívánnivalót 
hagy hátra. 

Ne monopolizáljuk azért a bikanevelést 
a nagy- és középbirtokosok részére. Megfelelő 
támogatás mellett nevelhet a kistenyésztő is 
jő bikát s rendszerint sokkal olcsóiban teheti 
ezt, mint a nagyobb tenyésztő, amely körülmény 
nagyon is sokat nyom a latban. Támogatásu-
kat pedig abban látom, ha a tehén- és üsző-
dijazásokon kivül meghonosítjuk náluk a 
törzskönyvelést, bikáik értékesítésénél segítsé-
gükre vagyunk, esetleg egyleti uton értékesít-
jük azokat, mint az nálunk is történik s 
végül kitanítjuk őket (mód van rá a téli elő-
adások alkalmával), miként járjanak el a fel-
neveléssel. TJjhelyi Imre. 

TAKARMÁNYOZÁS. 
Rovatvezető: Cselkó István. 

A melassze mint tejtakarmány. 
Eddig főleg csak a czukor volt az, a 

minek a melasszéban tápértéket tulajdonítot-
tak, mig a többi alkatrészeket nagyon kétes 
érteküeknek, sőt részben ártalmasaknak tartot-
ták, minélfogva az a gyakorlat fejlődött ki, 
hogy a melassze pénzértékét kizárólag czukor-
tartalmától tették függővé, olyformán, hogy 
két eltérő melassze közül azt becsülték többre, 
mely több czukrot tartalmazott és viszony-
lagos pénzértéküket is czukortartalmuk arányá-
ban állapították meg. Hogy a lónál s a hízó-
sertésnél valószínűen a czukor a melassze 
leghatásosabb alkatrésze, azt ezután is hinnünk 
kell, de a fejőstehenekre vonatkozólag bebizo-
nyult, hogy ezeknél nemcsak a czukor, hanem 
még inkább a melassze többi szerves anyagai 
azok, melyek a tejelválasztásra gyakorolt elő-
nyös hatását eredményezik. Ugyanis Ramm, 
ki Poppelsdorfban 1895 óta kísérletezik a 
melasszeval, már kísérletezése első évében 
azt mutatta ki, hogy a melassze előnyösebben 
hat a tejelválasztásra, mint a gyárilag előállí-
tott czukor, valamint azt is, hogy ezen elő-
nyösebb hatása nem ásványi anyagaitól szár-
mazik; most pedig Momsennel együtt pozitív 
adatokkal bebizonyította, hogy a gyári czukrot 
fölülmúló hatását, mely szerinté különösen a 
tej zsírtartalmának szaporításában nyilvánul, 
azon szerves anyagoknak köszöni, melyek a 
czukron kivül foglaltatnak benne. 

Hogy a melassza előnyösebben hat a 
tejelválasztásra mint a gyári czukor s hogy a 
gyári czukrot nem lehet azáltal hatásosabbá 
tenni, ha a melasszeban foglalt ásványi anya-
gokat mesterségesen adjuk hozzá, a következő 
poppelsdorfi eredmények bizonyítják, melyek 
olyformán nyerettek, hogy a tehenek kellő 
fehérjetartalommal biró alaptakarmányon kivül 
eleintén annyi melasszet kaptak, hogy azzal 
1000 kg. élősúlyra 3'6 kg. czukrot vegyenek 
naponta föl ; később a melassze 3 6 kg. gyári 
czukorral lett helyettesitve s végre a gyári 
czukorhoz annyi s olyan ásványi anyag lett 
adva, amennyi s aminő az első időszakban 
etetett melasszeban foglaltatott. Ugyanis e 
három időszakban a naponkinti fejési ered-
mények a következők voltak, melyek szintén 
1000 kg. élősúlyra vonatkoznak s melyeknél a 
laktáczió előrehaladásával járó hanyatlás már 
számításba van véve: 

Alaptakarmány + Tejmennyiség Zsirmeny-
nyiség 

3 6 kg. melasszeczukor 1917 kg. 0733 kg. 
3'6 „ gyári czukor 16'94 , 0'665 „ 
3'6 „ gyári czukor -f-

ásványi anyag 1671 „ 0'663 , 
A gyári czukor etetése alkalmával tehát 

2'2 kg. tejjel és 0068 kg. zsírral kevesebbet 
termeltek a tehenek, mint midőn melasszet 
kaptak s ez a viszony akkor sem változott 
meg, midőn a gyári czukor oly ásványi anya-
gokkal lett ellátva, a minők a melasszeban 
foglaltatnak. 

Hogy a melasszet a dzukron kivül jelen-
levő szervesanyagok minősitik jó tejtakar-
mánynyá, azt Poppelsdorfban most a tavaszszal 
bizonyították be és pedig ugy, hogy előbb 
melasszet, azután megfelelő mennyiségű gyári 
czukrot s végre gyári czukrot és czukortartal-
mától megfosztott melasszet etettek a tehe-
nekkel s ekkor azt találták, hogy mig a 
második időszakban etetett gyári czukor az 
első melassze-időszakhoz viszonyítva szembe-
tűnően megapasztotta a tej zsírtartalmát, 
utóbbi megint helyre állt, mihelyt a tehenek a 
gyári czukron kivül oly melasszet is kaptak, 
mely czukortartalmától meg volt fosztva. 
Ilyen melassze oly czukorgyárakban keletkezik, 
melyek a melasszet czukorrá dolgozzák föl, mi 
— mint más alkalommal már emiitettük, — 
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nemcsak Németországban, de nálunk is történik. 
Ugyanis e gyárak Németországban stróntiummal, 
nálunk pedig többnyire mészszel (vagy oszmoze 
utján) választják kx a melasszeból a czukrot 
s a visszamaradó folyadékból, melyet melassze-
mosléknak neveinek, be szárítás és elégetés 
által ásványi anyagokat készítenek, melyek 
bizonyos vegyi gyárakban értákesülnek. A 
melasszemoslék tehát csak abban különbözik 
a melasszetól, hogy nem tartalmaz czukrot, 
mig a többi melasszealkatrészek mintegy két-
szeres mennyiségben foglaltatnak benne, mert 
a melassze körülbelül 50°/o-nyi czukor! ártal-
mának kiválasztása után súlyának felére 
apad meg. 

Hogy a poppelsdorfi kísérletre, melynek 
részletes adatai a „Milchzeitung" 28. számában 
találhatók, visszatérjek, a tehenek megfelelő alap-
takarmányon kivül most is előbb melasszet, 
később gyári czukrot s annyi melasszemoslékot 
kaptak, hogy e két anyag együttes összetétele 
az első időszakban etetett melasszeval egyezzék 
meg s e takarmányokkal (az előrehaladó lak-
táczióval járó természetes hanyatlás tekintetbe 
vételével s 1000 kg élősúlyra számítva) követ-
kező fejési eredmények érettek el : 

Alaptakarmány + "• Tejmennyiség Zsirmeny-
nyiség 

2 64 kg. melasszeczukor 18'00 kg. 0'547 kg. 
2 64 „ gyári czukor 18 90 , 0'525 „ 
2-64 „ gyári czukor + 

melasszemoslék 18 58 „ 0'596 „ 
A gyári czukor tehát a tej mennyiségét 

illetőleg most valamivel hatásosabb volt mint 
a melassze, de a tej zsírtartalma itt is a me-
lassze etetése alkalmával volt nagyobb, ami 
pedig a melasszemoslékkal együttesen etetett 
gyári czukor hatását illeti, az még ' a tiszta 
melasszet is felülmulta, mert ennek etetése al-
kalmával választották el a tehenek a leg-
kövérebb tejet. 

Ebből az következik, hogy a melassze 
értékbecslésénél nagyon igazságtalanul járunk 
el akkor, midőn tisztán csak czukortartalmát 
vesszük tekintetbe, mert a czukron kivül átlag 
18—00%-nyi más emészthető szerves anyag is 
van benne, melynek tápértéke kétségtelenül 
ugyanannyi czukor tápértékével egyezik meg 
s igy talán akkor vagyunk legigazságosabbak, 
ha az 50% czukortartalommal biró melassze-
nak 68—70%-nyi czukorértéket tulajdonítunk s 
ha takarmányértékét ezen az alapon állapít-
juk meg. 

Ramm 1895/96-ban az árpa ellenében is 
kipróbálta a melasszet s azt találta, hogy 
midőn az alaptakarmányt változatlanul hagyva 
az 1000 kg. tehénsulylyaJ etetett 8 kgnyi árpát 
ugyanannyi tiszta melasszeval helyettesitette, a 
tejmennyiség az árpa etetése alkalmával elért 
tejmennyiség 85 9%-át, a tej zsírtartalma pedig 
90-3o/o-át érte el ; az árpa tehát csak 14'1%-aI 
több tejet és 9 7%-al több zsírt eredményezett 
mint a melassze, mi nagyon olcsóvá tette a 
melassze etetését, mert a melasszenak sokkal 
alacsonyabb ára van mint az árpának. 

Ramm különben a fejőstehenekkel eszközölt 
melasszeetetési kísérletei végeredményekép azt 
következteti, hogy a melassze nem annyira a 
tej mennyiségét, mint inkább zsírtartalmát 
szaporítja, vagyis hogy a melasszeval tartott 
tehenek nem adnak ugyan több tejet, de tejük 
kövérebb mint midőn nem kapnak melasszet. 

Jörss Berlin melletti tehenészetében 
1897-ben ugyanezt észlelte, me:t midőn 
a földidiópogácsát pálmamagliszt-melesszaval 
helyettesitette, a tej mennyisége 6 2%-al 
csökkent, de a tej százalékos zsírtartalma 
0'31%-al növekedett. 

Ellenben Hoppé, ki 1899 ben Lipcsében 
tanulmányozta a melasszet, Ramm és Jörss 
észleleteivel ellenkezőleg a tej mennyiségére 
találta a melasszet előnyösen hatónak, mig a 
tej zsírtartalmában apadást észlelt, különösen 
akkor, midőn sok (fejenkint s naponta 5 kg.) 
melasszet adott a teheneknek. Hoppé a me-

lassze után nyert tejet és vajat is tüzetesen 
tanulmányozta s minden tekintetben kifogás-
talannak találta. 

Becker, ki 1895-ben ugyancsak Lipcsében 
kísérletezett a melasszeval, szintén csak a tej 
mennyiségét latta utána szaporodni, mig a tej 
zs.rtartalmában hanyatlás következett be. De 
Becker a tej izére is hátrányosan hatónak 
tapasztalta a melasszet; miután azonban nem 
tiszta melasszeval, hanem melasszekeverékkel 
kísérletezett, nem tudta megmondani, hogy 
a tej rossz izét a melassze vagy a fölitatá-
sára használt olajpogácsa — mely esetleg 
romlott lehetett — okozta-e. 

Weigmann, ki a kiéli tejkisérleti állomá-
son próbálta ki a melasszet, 1894 telén 3 kg. 
buzakorpát helyettesitett 3 kg. tőzegmelasszeval 
s e takarmányváltoztatás folytán csak jelen-
téktelen s múlékony apadást észlelt a tej 
mennyisége és zsírtartalmában. 

Németországban sok főzegmelasszet etet-
nek most a fejőst .henekkel s erről többnyire 
azt tapasztalják, hogy csak a tej mennyiségét 
szaporítja, vannak azonban gazdák, kik ellen-
kezőleg csak a zsírtartalom növekedését ész-
lelték utána, de olyanok is vannak, kik mind-
két irányban előnyösen hatónak tapasztalták. 

Ezen emiitett kísérletekből az tűnik ki, 
hogy mai nap még nem vagyunk képesek 
magunknak határozott véleményt alkotni arról, 
hogy mikép hat a melassze a tejelválasztásra, 
mi valószínűen arra vezethető vissza, hogy a 
melassze sokkal változóbb anyag mint más 
takarmány. Ugyanis a melasszeról azt mond-
hatjuk, hogy rendkívül változó összetétellel s 
rendkívül változó tulajdonságokkal bir s hogy 
emiatt nagyon eltérő táphatást fejt ki s nagyon 
eltérően befolyásolja az állati termélést. Mielőtt 
tehát a meJasszerót mint tejtakarmányról vég-
érvényes ítélethez juthatnánk, vegytani szem-
pontból kellene azt tanulmányozni s különösen 
azzal kellene tisztáb.i jönnünk, hogy a czukron 
kivül minő más szervesanyagok foglaltatnak 
még benne, mert most csak annyit tudunk 
róluk, hogy kis résiük amidanyagokból, még 
kisebb részük szervi savakból áll, de a többie-
ket még nem ismerjük, már pedig Ramm 
kísérletei után következtetve ezeknek is nagy 
részük van abban, hogy a melassze speczifi 
kusan képes a tejelválasztásra hatni. 

Különösen ki kell még emelnünk, hogy 
valamennyi kísérletező megegyezik abban, 
hogy a melassze mai alacsony ára mellett 
nagyon figyelemre méltó tejtakarmány, mert 
habár valamivel kevesebb tejet vagy vajat 
eredményez is mint más abraktakarmány, de 
mégis olcsóbbá teszi a tejtermelést mint az 
abraktakarmány; miután pedig a tehéntar-
tásnál az olcsó termelés a fődolog, minden-
kinek ajánljuk, hogy kisértse meg a melass.ze-
etetést. Aki pedig nagyobb mennyiségű me-
lasszet akar vásárolni, annak még azt taná-
csoljuk, hogy ne csak czukortartalmát, de 
kémhatását is vizsgáitassá meg, mert csak az 
aljas vagy legföljebb még a közömbös kém-
hatású melassze tekinthető romlatlannak s a 
tehenészetben haszonnal alkalmazhatónak, m;g 
a savas kémhatású — ha nem is szükségkép, 
de igen könnyen kárt okozhat. 

A tehenekkel tiszta melasszet vagy 
melasszekeveréket lehet etetni. Miután hasai 
czukorgyáraink még nem készítenek daraszerü 
melasszekeveréket, főleg csak a tiszta melassze 
használatára vagyunk utalva, melyet legczél-
szerübben vízben föloldva adunk a teheneknek. 

Ha kevés melasszetakarunk vízben föloldani, 
akkor legegyszerűbb az, ha meleg vizbe öntve 
elkeverjük benne, de ha nagyobb állatállomány 
számára sok melasszet akarunk vizben föloldani, 
akkor ugy járunk el, hogy egy tizedes mérlegre 
egy sajtárt s egy lehetőleg sürü szövetű 
zsákot téve, egyensúlyba hozzuk a mérleget s 
most annyi súlyt helyezve a mérlegre, amennyi 
melasszet akarunk lemérni, addig öntünk me-
lasszet a sajtárba tartott zsákba, mig a mér-
leg ismét egyensúlyba jö-\ Ezután bekötjük a 

zsákot és most egy hordóba vagy kádba 
teszszük, melyet előzetesen közönséges kut-
vizzel töltöttünk meg annyira, amennyiben a 
melasszet föl akarjuk oldani. 

Nagyon tanácsos a zsákot egy a hordó 
vagy kádra fektetett botra ugy erősíteni, hogy 
viz alá merüljön ugyan, de ne érjen egészen 
fenékig. Ha ezt este teszszük, akkor a viz 
másnap reggelig teljesen kioldja a melasszet a 
zsákból, úgyhogy most kissé elkeverve a 
reggeli, déli s estéli etetésre használhatjuk. A 
melasszet közvetlenül is belemérhetjük a hideg 
kutvizbe, de akkor sokáig kell keverni, mig 
teljesen föloldódik. 

A melassze föloldásához használandó viz 
mennyisége attól függ, hogy mennyi takarmányt 
akarunk vele lelocsolni. Eszerint a viz a me-
lassze mennyiségnek 1—8 szorosa lehet. Ezt a 
melasszet most rózsával ellátott öntöző-kanná-
val a takarmányra locsoljuk s azzal elkeverjük. 
Ha a szálastakarmány meg van szecskázva, 
akkor sok melasszet képes fölinni és pedig 
annál többet, minél rövidebb a szecska. A 
tehenek számára rendesen a szecskával vagy 
polyvával s abrakkal kevert répára szokás a 
melasszet locsolni. 

A melasszeoldatot ital gyanánt is alkal-
mazhatjuk, de akkor nagyon kell arra ügyelni, 
hogy egyes állatok sokat ne igyanak belőle, 
mert különben hasmenést kapnak tőle. 

Nagy figyelmet kell a melasszeetetésnél a 
tisztaságra fordítani, mert a hig czukoroldat 
könnyen erjed és penészesedik. Ezért a me-
lasszekádat, kosarakat, jászlokat s mindazon 
tárgyakat, melyek melasszeval vannak bemocs-
kolva, használat után mindig meg kell tisztítani 
s a jászlokat hetMikint egyszer be is kell 
meszelni. 

Arra a kérdésre, hogy mennyi melasszet 
adjunk a teheneknek, csak azt felelhetjük, hogy 
ez a m'laszetól függ, mert a melassze termé-
szetszerüsége nagyon változik. A kifogástalan 
melasszeból 5 kg.-ot is lehet naponta s fejen-
kint etetni anélkül, hogy a teheneknek vagy 
magzatjaiknak ártana, míg eltérő esetben 
gyakran már 1—2 kg melassze hasmenést és 
elvetélést okoz. Eszerint tehát csak próbálgatás 
által állapithatjuk meg hogy mennyi melasszet 
adhatunk teheneinknek. Végül magától érthető-
nek tekintjük azt, hogy a teheneket fokozatosan 
kell a melasszera szoktatni. 

GselJcó István. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

Gazdasági táblás szekér. 
(Jalsoviczky János urad. tiszttartó szabadalma.) 

Az eddig használatban lévő gazdasági 
szekerek nagy hátránya az, hogy az oldal- és 
lőcsszerkezet az összeállításuknál alkalmazott 
sok furat és vésés folytán aránylag igen rövid 
idő alatt elpusztulnak s azonkívül szálas vagy 
kévés termények szállításánál a használt u. n. 
vendégoldalak és keresztfák különálló darabokat 
képezvén, kezelésük a következő többféle 
nehézségekbe ütközik. 

Ha széna- vagy szalma-szállitásnil a 
vendégrudakra elől és hátul keresztfákat 
helyezünk, a vendégrud csüngő helyzeténél 
fogva a lőcsökre nyomást gyakorol s ennek 
hátrányos volta abban nyilvánul, hogy a szekér 
fordulása alkalmával a teher tetemes részét a 
lőcsnek kell emelni s egyszersmind a feltépő 
súrlódás következtében nemcsak a székéi 
fordulása nehezíttetik, hanem azonkívül ugyan-
ezen súrlódás folytán a lőcsök és vendégrudak 
is folytonosan koptattatnak. Ezenkívül nem 
szabad tekinteten kivül hagyni azon körül-
ményt sem, hogy a fent leirt módon felszerelt 
gazdasági szekérnél a vendégrudak és oldalak 
közé benyomuló szalma, széna vtgy zöld ta-
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karmány a kerekek peremét folytonosan su-
rplja, tehát fékszerüleg hat, mi a szekér 
vontatását megnehezíti. 

A kévés vagy szálas termények szállításá-
nál továbbá az eddigi gazdasági szekérnél 
először a szekérderekat kell megrakni azután 
a keresztfákat a vendégrudak alá beállítani. 
Azonban a szekérderék megrakása alatt oldalt 
letámasztott keresztfák, ha a vontató állat 
véletlenül elindul, a kerékagy és vendégguzsok 
közé szorulnak s ennek rendbehozása végett 
a szekeret hátra kell tolatni, ami nagy idő-
veszteséggel jár. Viszont a lerakás alkalmá-
val, midőn ez a szekér derekáig megtörtént, a 
keresztfákat és vendégrudakat le kell szerelni, 
ami szintén haszon nőikül való munka-és idő-
veszteség s úgyszintén az esetleg ismétlődő 
vendégrud és vendégguzs közé beszoruló 
keresztfának újbóli megszabadítása tetemes 
időt vesz igénybe. 

Az eddigi szekerek repczebehordásra 
ponyva alkalmazása nélkül nem használhatók, 
úgyszintén a csöves tengeri, burgonya, czukor-
répa szállítása deszkák vagy zsákok alkalma-
zásával történt, mi részben költséges és lassú 
munkát eredményezett. 

A szabadalmi jogvédelem alatt álló 
gazdasági táblás szekér szerkezeténél fogva 
nélkülözi a sok vésettel készitett oldalszerke-
zetet, lőcsöket és a külön darabokat képező 

vendégrudakat és keresztfákat, úgyszintén az ; 
ehez szükséges vasalásokat s ennélfogva hi- ' 
vatva van a fenti hátrányokat kiküszöbölni. j 

Szerkezeténél fogva mindenféle néven ' 
nevezendő tárgyak szállítása könyebben, gyor- I 
sabban megy ős terjedelmes tárgyak nagyobb ; 
súlyban rakhatók reá, minélfogva tetemes : 
szállítási költség takarítható meg. 

Táblás, deszkázott szerkezeténél fogva 
repcze, buza vagy bármi néven nevezendő 
terményből rakodás alkalmával kitaposott mag-
vak (aláteritett ponyva használata nélkül) mind 
összeszedhetők, miáltal szintén nagy megtaka-
rítást eredményez. 

Csöves tengeri, burgonya, czukorrépa stb. 
szállításához egy deszkaváz van alkalmazva, 
mely 10 perez alatt fel-és leszerelhető. Csöves 
tengeri és burgonyaszállitásnál zsákok igénybe-
vétele nélkül 16 mm. rakható fel. A lerakodás 
megkönnyítésére egy a táblázaton elhelyezett 
lefelé nyiló ajtóval van ellátva, melynek meg-
nyitásával ugy a csöves tengeri mint a czukor-
répa .kosarakba ereszthető, a burgonya pedig 
egy deszkacsatorna alkalmazásával egyenesen 
a verembe ömleszthető, mi a markonként való 
felszedési munkát nagy mérvben csökkenti. 

Oly gazdaságokban, hol a kötött talajt 
esőzések alkalmával a kerekek nagy mérték-
ben felszedik, a lőcsök alkalmazása mellett 
azon nagy hátrány áll elő, hogy a lőcs a kerék 

küllői közé a felragadt sarat benyomja és a 
lőcshöz való folytonos dörzsölődésével a szekér 
vontatását nagyon megneheziti. A gazdasági 
táblás szekereknél, mivel lőcsök alkalmazva 
nincsenek, a kerékre ragadó sár saját súlyá-
nál fogva leválik és elmarad, miáltal az iga-
vonó erő nagy mértékben csökken. 

Gyakorlati hasznavehetőségét és előnyös 
voltát legjobban igazolja Bzon körülmény, hogy 
a kezelésem alatt levő gazdaságban 40 szekér 
közül 10 drb ily gazdasági táblásszekér van, 
melyekkel a béresek szivesebben járnak, mert 
nekik sokkal könnyebb a vele való munka, mint 
a régi szerkezetű szekerekkel. 

Gazdasági táblásszekér minden eddig 
használt szekérből, ugy a lovas mint ökrös 
szekérből átalakítható s egyszerű szerkezeté-
nél fogva kevesebbe kerül, mint az eddigiek. 

Bővebb ismertetést a találmány tulajdonosa, 
Jalsoviczky János tiszttartó (Dávidháza, u. p. 
Torontál-Újvár) készségesen ad. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. liebermann Leo. 

Denaturált só használata. 
Hogy a denaturált sónak mily fontos 

szerepe van a gazdaságban nemcsak porsó 

alakban, hanem kősó alakban is, azt minden 
gazda elismeri; mert az állattartásnál a 12 frtos 
emberi táplálék-só igen drága, de meg ott van 
a sóbányáit terméke külön e czélra: a réteges 
földdel vegyes fekete kősó, a hulladék, törmelék, 
földes porsó, mely me őrölve és denaturálva 
kerül forgalomba, szállítási költséggel azonban 
elég drágán. 

De hogy az állam és bányakezelősége, 
meg a vegyészek a fekete kősónak denaturálását 
még él nem találta és forgalomba nem hozta, az 
igazán megfoghatatlan ; holott legtöbb gazda-
társam tud ilyen denaturáló szert, melyet 
különösen birka- és gulyatartó gazdák eddig 
is használtak. 

Ha tálán szerény tapasztálatommái hasz-
nálhatnék az ügynek, szívesen elmondom. 

Kezelésem alatt, még irnok koromban 
ezelőtt 16 évvel, nagymennyiségű juhállomány 
volt a sajó-vámosi uradalomban, 3—4 ezer 
d'b és a juhászoknak kiadott kősó rövid időn 
elfogyott, ennék ellenőrzésével és kipuhatolásávál 
voltam megbízva; bajos volt rájönni, mert 
mint értesültem a juhász este letört egy jó 
darabot s reggelre már a birka ismét körül-
nyalta a kősót; tehát mit tettem? elmentem a 
falusi boltosokhoz szivart venni s megkérdez-
tem, hogy a juhásznék vesznek-e itt sót ? mire 
mindenütt azon választ kaptam, hogy kérem 

évek óta egy juhász sem vesz nálunk sót, tehát 
bizonyos volt a lopás. 

Következő hónapban sókiadáskor hozat-
tam egy liter vékony terpetint és a kösódara-
bokát a juhászok előtt minden oldalát egy-egy 
kanál terpetinnel leöntöttem, tudván azt, hogy 
a birka szereti, mert orvosságnak is használják 
köhögés és szőrféregnél; a juhászok elszörnyü-
ködve nézték e müveletet ős a bacsó ki is je-
lentette, hogy ő a sót nem viszi el, mert nem 
akarja megmérgezni a birkákat? 

Elpanaszolta a tiszttartónak, ki ráparan-
csolt, hogy csak adja oda a sót és ne féljen, 
egy birkája sem fog attól megdöqleni; s mi lett 
az eredmény ? a birkák a sőt igen szerették, 
de mégis ugyanoly db. kősó mégegyszer annyi 
ideig tartott s még a legközepén is érzett a ter-
petin szag s azon évben -részszel kevesebb 
sópénz ment ki a pénztárból, ami 12 frtos só 
mellett nem, csekély megtakarítás volt 10—12 
mm. lévén ezen egyharmadrész, gulya, ménes 
és sertésnél. 

Néhány hétre ismét elmentem a falusi 
boltokba, kíváncsi lévén és a boltos mondja, 
hogy a juhásznék már visznek sót, de azt 
mondták, hogy az irnok ur megmérgezte a 
birkák sóját, azért kell nekik a boltból venni. 

Mi a tanulság ebből? az, hogy a kísérlet 
bevált; azóta kipróbáltam gulyán, ménesen, min-
den állat szereti; minden gazda megpróbálhatja, 
persze 12 frtos leösón ! 

Nem lehetne-e tehát a bányánál a fekete 
sót egyszerűen belemártani egy terpetinnel félig 
telt dézsába? arra nem sok ragad ugy sem, 
de az elég, hogy halomba rakva beszivárogjék a 
legközepébe is és denaturáltassák ugy, hogy 
emberi lény abból ne kívánjon enni. 

Ennyi az én szerény tapasztalatom, mit 
ajánlok a szakkörök figyelmébe mint talán a 
legolcsóbb denaturáló szert, de minden esetre 
olcsóbb, mint a porsó préselése. 

Csurgay József. 

Az előzőkben egész terjedelmében közöl-
tük Csurgay ur czikkét, de nem azért, mert 
véleményünk talán az volná, hogy a só dena-
turálásának kérdését megoldotta volna, hanem 
azért, mert alkalmat nyújt ezen folyton félre-
értett kérdés megvilágítására. A fenti czikk 
tisztelt szerzője megfoghatatlannak találja, hogy 
a bányakezelők és vegyészek a kősónak dena-
turálását még el nem találták, holott a leg-
több gazda ilyen czélra szolgáló szert már 
régen ismer. Ilyen volna a t. szerző által 
ajánlott vékony terpentinolaj. Hát az igaz, 
hogy ezt sok gazda már régen használja, de 
az is, hogy igen sok anyagot ismerünk, mely 
a sóhoz téve ezt emberi élvezetre alkalmat-
lanná teszi épen ugy mint a terpentin-olaj, a 
nélkül hogy az állatnak talán ártana. 

De a kormányt a só jövedék érdekeinek 
megóvása szempontjából nagyon érdekli az, 
vájjon az ilyen vagy más módon denaturált sót 
nem lehet-e egyszerű módon ismét emberi élve-
zetre alkalmassá tenni? Csakis ebben rejlik a 
nehézség. Olyan szert eleget ismerünk, mely a 
sót, addig mig véle keverve van az emberi 
élvezetre alkalmatlanná teszi, de nem ismerünk 
olyan szert vagy eljárást, melynek alkalmazása 
mellett a sót egyszerű módon ne lehetne ismét 
emberi élvezetre alkalmassá tenni. 

A kérdés megoldását még nehezebbé 
teszi azon körülmény, hogy a denaturáláshoz 
olyan anyagokat, melyek akár az állat, akár 
az ember egészségét veszélyeztethetnék, nem 
szabad használni. 

Esekután visszatérve a terpentinolajhoz, 
mely csakugyan erősen szagossá teszi a sót, 
ajánlom, hogy a tisztelt gazdák, a kik ezt 
használják, tegyék be az igy denaturált sót 
egy közönséges tűzhely sütőjébe vagy tartsák 
a felaprított sót egy fazékban vagy tepsiben 
szabad tüz fölött. Nagyon hamar észre fogják 
venni, hogy a só egészen rendessé és élvez-
hetővé vált. 

10. ábra. Gazdásági táblásszekér deszkarámával. 
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Más denaturáló szer ismét más eljárást, 
p. o. vizzel való kifőzést igényel, de a denatu-
rálás sohasem okoz nagyobb nehézséget. 

Megengedem, hogy sok juhász stb. ezt 
most még nem tudja, de biztosra vehető, hogy 
csakhamar rájönnének, ha a denaturálás ilyen 
módja általánossá válnék. Ha másképen nem, 
hát ugy, hogy egyik-másik vigécz egy pár 
hatosért elárulná a titkot. 

Rovatvezető. 

Nyilt levél. 
Gróf Széchényi Aladár orsz. képviselő 

urnák. 

Tisztelt barátom! 
A folyó évben, a képviselőházban 

a budgetvita alkalmával, az országos ló-
tenyésztés érdekében tett felszólalásod 
arra késztet, hogy erre vonatkozólag 
egy tervet penditsek meg, és ha az 
eszme nem is tőlem ered, de mivel 
helyesnek tartom és közérdekű, a nyil-
vánosság előtt teszem azt, hogy ösmertté 
legyen és hogy az esetleg ha részedről 
is helyeselnéd, felkaroltatván, előbb vagy 
utóbb meg is valósittathassék, habár jól 
tudom, hogy bizonyos megállapított mó-
dot, a katonai kincstárnál, más alapokra 
fektetni vagy megváltoztatni nem könnyű 
feladat. Ettől azonban visszariadni, azért 

Ösmeretes dolog, hogy a népies 
köztenyésztésben igen sok a rossz alko-
tású kancza, másrészt, a lóanyag kivi-
tele évről-évre emelkedik, a köztenyész-
tés legbiztosabb vevőjének, a katonai 
kincstárnak a hadsereg lószükséglete 
mindinkább hazánkban fedeztetik. 

De az is bizonyos, hogy a közel-
múltban a francziák, a görögök, a törö-
kök s legutóbb az angolok, sok alkalmas 
kanczaanyagot kivittek az országból, mi-
által az alkalmas kanczaanyag mind-
inkább csökken, mert a mi egyszer 
kivitetett, az többé köztenyésztésre nem 
fog szolgálhatni. 

A tenyésztésre alkalmasnak mond-
ható tenyészanyagnak egy másik tete-
mes része, minden évben a katonai 
kincstár (közös hadsereg és honvédség) 
által vásároltatik meg és a köztenyész-
téstől végképen elvonatik. A 4. és 8. év 
közötti, vagy pedig a 3 éves korban a 
csikótelepek részére bevásárolt lovak, ott 
felneveltetvén és ugy kerülvén katonai 
szolgálattételre, többé nem szolgálnak a 
köztenyésztésre, a mi nézetem szerint 
egy nagy közgazdasági kár, mivel ezen 
lovak szabály szerint 13 — 14 éves ko-
rukig használtatnak az illető ezredekben, 
ahová beosztattak, ha már ezen kort 
megközelitik és már gyengülnek, akkor 
a trainhez kerülnek és onnan már csak 
akkor mustráitatnak ki és adatnak el, 
midőn már a köztenyésztésre alig hasz-
nálhatók czélszerüen, mert az is ösme-
retes, hogy a 13 éves kancza csak ki-
vételesen használható a tenyésztésre. 

A katonai czélokra bevásárolt anya-
got pedig minden bizonynyal a köz-
tenyésztésre a legalkalmasabbnak kell 

tekintenem, mivel az szakértők által 
vásároltatván be, korrekt alkattal birnak, 
továbbá jól gondoztatván és a csikótele-
pekben is jó felnevelésben részesülvén, 
kellőkép ki is fejlődnek, továbbá a rend-
szeres munka és mozgás folytán ki is 
vannak próbálva, a mi tenyésztésnél fő 
szempont, hogy a munkában miképen 
felelt meg a tenyészanyag. 

Már most a legutóbbi időben a 
közös hadsereg részéről is, életbe lett 
léptetve a honvédségnél már évek óta 
követett azon rendszer, hogy lovasezre-
denként körülbelül 40 ló tartás és hasz-
nálatra bizonyos vállalkozóknak kiada-
tik, ezen lovak hasonlókép bizonyos 
évek múlva, az illető vállalkozók tulaj-
donába mennek át. 

Ha most a katonai kincstár, ezen 
lovasezredenként kiadatni szokott 40 ló-
ból, 20 kanczát az illető vállalkozóknak, 
oly feltétel mellett adna ki, hogy ezeket 
tenyésztésre is használhatják és viszont 
a vállalkozók köteleztetnének, hogy ezen 
kanczák csikóit 3 éves korban a katonai 
kincstárnak tartoznak bemutatni és el-
adni, akkor ezen módon évenként, csak 
41 lovasezredet vévén fel a közös had-
sereg részéről, 820 kancza lenne a jól 
termett és kipróbált anyagból, a köz-
tenyésztésnek visszaadva, ami pár év 
múlva szép kontigenst tenne. 

Ajánlom a tervet szives figyelmedbe, 
ha helyesled, akkor a kivitel módja 
fölött alkalmilag még eszmét cserél-
hetnénk 

Sokszor üdvözöl hived : 
Baden, augusztus hóban. 

Dessewffy Aurél. 

szolgáló akasztókra kell erősíteni és legalább 
egy félórán keresztül igy szabadon vinni, hogy 
a testük kissé lehűljön. Azután belétehetjük 
a kocsi fenekébe az ülések alá, arra ügyelve, 
hogy minden darab szabadon feküdjék és ne 
érintkezzék egymással. Ha nem vadászunk 
kocsival, tovább is az akasztón, szabadon 
hagyjuk őket, azonban három óránál magunkal 
tovább czipelni a napon nem tanácsos. A leg-
elvetendőbb dolog a foglyokat a zárt tarisz-
nyába tenni. Ezen a módon, mely pedig sok 
helyen most is szokásos, a fogoly teste nem 
bir kihűlni és azután, még ha hűvösre teszszük 
is, hamar romlik. 

Hazaérve, a foglyokat hűvös, szellős 
helyre, kőfolyósóra stb. tesszük, de sohasem 
jégre. Itt egymás mellé fektetjük őket a 
hátukra, ugy, hogy szárnyaik kiesé elállnak 
testüktől, előbb azonban tollaikat lesmitjuk és 
kicsit kihuzzuk a nyakukat, hogy tetszetősebb 
formát kapjanak. Itt a foglyok 5 — 6 órán 
keresztül fekhetnek, mely idő alatt teljesen 
kihűlnek. 

A szállítást még aznap, lehetőleg éjjel 
kell foganatosítani. Ehhez legjobbak a külön 
e czélra készített ládák vagy kosarak, melyek-
nek magassága a fogoly hosszával megegyt zik, 
tehát mintegy 40 cm., hos za és szélessége 
az elküldendő vad számitól függ. Mind a négy 
oldaluk likacsos, a kosárnál ritka fonás, a lá-
dánál rács, mely azo ban oly sürü, hogy 
a lyukak átmérője nem több, 2 cm.-nél. 
A láda vagy kosár feneke és teteje deszka 
vagy sürü fonás. A tetőn belül kapcsok van-
nak és ezekre akaszljuk a foglyokat egyen-
ként, egy kis zsinór segélyével, melyet a 
nyakukra kötünk. Az egymásközötti távolság 
azonban akkora legyen, hogy ne érintkezzenek. 
A láda vagy kosár tetejére nagy, feltűnő fel-
írást alkalmazzunk, hogy „felül* nehogy eset-
leg megfordítsák őket. 

Az ilyen szállítmány másfélnapi utat is 
kibir, anélkül, hogy a romlásnak legkisebb 
jele is mutatkoznék rajta. A foglyok nemcsak 
a hazai városokban, de külföldre is jó állapot-
ban érkeznek meg és ha már előre szerződést 
kötöttünk egy nagyobb vadkereskedő czéggel, 
sokkal jobban fogjuk értékesíteni foglyainkat, 
mint itthon. 

Á foglyok eltartása és szállítása. 
Az „Erdészeti Lapok* legutóbbi számá-

ból közöljük a gazdákat is érdeklő ezen kis 
czikket: 

Most, hogy a vadászat a fogolyra is meg-
nyílik, nem egy vadásznak okoz gondot az, 
hogy mi módon értékesítse foglyait. 

Nem mintha attól kellene tartani, hogy 
fogolylyal elfogják árasztani a piaczokat és nem 
lesz neki ára. Nagyobb városokban, különösen 
a külföldön a fogoly mindig keresett vad, 
melyért szép árt lehet kapni. Legjobb volna 
tehát a lelőtt vadat ilyen helyekre küldeni, de 
itt az a kérdés: hogyan szállítsuk a foglyot a 
nagy hőségben, hogy meg ne romoljék és 
használható állapotban érkezzék rendeltetési 
helyére ? Mert ha a szállítási mód czélszerütlen 
akkor a fogoly már órák múlva megromlik és 
nemcsak, hogy a vad vész kárba, de a szállítási 
költségek sem térülnek meg. Épen ezért a 
legtöbb vadász irtózik at ól a gondolattól, 
hogy foglyait távolabbra szállítsa és legtöbb-
ször a helybeli vadkereskedő? el vagy ágenssel 
köt — reá nézve rendesen nem előnyös 
üzletet ugy bölcselkedve, hogy legalább a 
kevés bevétel biztos, nincs semmi koczkázat. 

P^dig ha a vadász a fogolylyal, mindjárt 
lelövése után alkalmas módon bánik, ügyesen 
csomagolja és szállítja, bámulatos jól eláll 
a vad és igy még külföldre szánt küldemények 
is épen, frissen érkeznek meg rendeltetési 
helyükre. A foglyokat nr'ndjárt lövetésük után 
nem szabad a zárt tarisznyába vagy a vadász-
kocsi aljába tenni, hanem az erre a czélra 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

322. kérdés. Mult évben egy zabtáblában 
egy nemű borsó keletkezett, mit a cséplés 
alkalmával különválasztottam, nehogy a zab 
értéktelenné váljon. 

A zab lett 175 mm., a borsó pedig 
25 mm., igy a termés Vo része. 

Kísérletül e borsó egy részét megdarálva 
a hizó sertések kapták és azt igen jó ered-
ménynyel emésztették meg, m'g a másik részét 
ez év tavaszán 1/4-rész zabbal keverve takar-
mánynak elvetettem; a szarvasmarhák szíve-
sen eszik, a lovak kevésbé. Minthogy ezen 
borsó nemét és nevét tudni szeretném, bátor 
vagyok e czélból e borsó virágját és kiérett 
növényzetét beküldeni. 

P.-Dörögd. 8. Gy. 
323. kérdés. A „Köztelek' 57-ik számá-

ban Kovácsy Béla ur tollából egy friz juhot 
ajánló czikk jelent meg, amelynek hatása 
alatt magam is megszeretném kísérelni a 
raczka-friz tenyésztést. Kérem velem tudatni, 
hogy hazánkban hol lehet aklimatizált friz-
kosokat beszerezni. 

Lapusnyak. Cs. L. L. 
324. kérdés. Tyúkjaink és ezek óljai 

(kamrák), csibéink és ezek hálóhelyisége 
(deszka bódé) teljesen el vannak lepve paklincs-
csal, ugy hogy a tyúkból és csirkéből is hul-
lott már el e miatt. Az állatok be lettek kenve 

| sós zsírral, a bódé pedig kénnel füstöltetett, 
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sem az állatnál, sem a bódénál nem használt 
az eljárásom. Kérdem, micsoda eljárás volna 
azon féreg kipusztítására mind az állatoknál, 
mitd az ólakból. 

Gátér. Sz. S. 

425. kérdés. Folyó év november havá-
ban nagyobb számú l k éves pinzgaui és berni 
származású üszőt akarok beszerezni. Mivel 
ezeket kisebb gazdálkodóktól vásárolnám össze, 
igen valószínű, hogy ezen borjuk mindaddig 
vajmi kevés abraktakarmányban részesültek. 

Ezen hátrány némi pótlásaként, a téli 
hónapok alatt az üszőket igen jól akarnám 
tartani, hogy a jövő évi legeltetési szezonba 
minél fejlettebben lépjenek. 

Rendelkezésemre álló takarmánynemüek 
s pzoknak itteni piaczi értéke mm.-ként a 
következők: 

jó minőségű réti széna á 1 frt 20 kr. ; 
zab á 4 frt; árpa á 3 frt 80 kr.; buzakorpa 
(most még 4 frton felül, de valószínű, hogy le 
fog erősen szállni az ára); tengeri á 4 forint 
50 kr.; takarmányrépa á 0"50 kr.; továbbá só, 
szalma és polyva, mely utóbbi kettő érték-
szállításba nem jő. 

Mily mennyiségben, mily arányban és 
melyeket a felsorolt takarmánynemekből adjak 
1000 kg. élősúly után, hogy czélomat minél 
jobban érjem el. 

Megjegyzem, hogy első sorban az üszők 
fejlesztése s csak másod sorban jő a költség 
tekintetbe. 

Lúgos. M. 8. 

Felelet. 
Beteg szőlöliajtások. (II. felelelet a 277. 

sz. kérdésre.) Amint a feleletből olvasom, antra-
khózisról van szó: 

A napokban egy tekintélyes szőlőtermelő-
U1 hallottam, hogy Francziaországban e beteg-
ség fellépéskor sikerrel védekeznek a portland 
czementteli porozás által, a már öt mert kén-
porfujtatóval az összes hajtás, levelek, termés 
beporozandó. 

A lemetszést és elégetést a mult évben 
a legnagyobb gonddal, de kevés sikerrel 
próbáltam, kitűnően bevált azonban ez évben 
tavaszkor a metszés után azonnal alkalmazott 
50% vasgálicz-oldattali bekencs (kénsav nél-
kül) legalább ezideig még nyoma sincs a 
betegségnek. Tóby József. 

Takarmányborsó.(.Fe?eZe< a322. sz. kérdésre.) 
A beküldött növény nem vadon termő, hanem 
termelt, valószínűleg a zab vetőmaggal kerül a 
földbe. Botanikus neve : Pisum arvense, ta-
vaszi takarmányborsó. Thaisz Lajos. 

Friz-jukok beszerzése. (Felelet a 323. sz. 
kérdésre.) A ,Köztelek" 57-ik számában meg-
jelent s a friz-juhokat ismertető közleményem 
behatása alatt ugy a „Köztélek" szerkesztő-
ségéhez, mint a kassai m. kir. gazdasági tan-
intézet igazgatóságához számos tudakozódás 
érkezett akklimatizált friz-juhok beszerzése tár-
gyában. Mindezen kérdések elintézéséül tudatom 
az érdeklődőkkel, hogy tisztavérü friz-juhokat 
tudtommal csakis a kassai m. kir. gazdasági 
tanintézet tenyészt, a honnat igen sokan 
szereztek be ugyan tenyészanyagot, de mind-
annyian keresztezési czélokból. Ha mégis te-
nyésztene valaki az országban tisztavérü friz-
juhokat ez uton kérem fel, legyen szives azt 
tudomásomra hozni. Nevezett intézet eladható 
teny észanyagát már eladta, eladásra tehát csak 
a jövő évi bárányok fognak kerülni. Miután 
ilyet m módon sokáig kellene várni használható 
ten^ őszanyagra, ajánlanám az importot. A jövő 
tavaszai a gazdasági tanintézet amúgy is im-
portul kosokat, felkérem tehát mindazokat, 
kik szükségletüket import utján kívánják fedezni, 
lépjenek velem direkte összekötetésbe s én az 
importot szívesen fogom közvetíteni. 

Kassa. Kovácsy Béla. 

A paklincs, (Felelet a 324. kérdésre) 
helyesebben tyukkullancs, óvantag (uémely 

vidéken tyukpoloskának, máshol meg zsindely-
tetünek is hívják), sajnos, hovatovább mind-
jobban kezd nálunk is elszaporodni s a tyúk-
ólak, tyukházak és tyukketreczeket ellepni. 

Védekezni ellene könnyebb, mintha már 
befészkelte magát, azt kiirtani. Miután önnél 
már megvan a baj, tehát első sorban a ki-
irtási módot mondom el, mert az jobban ér-
dekli, mint a védekező mód, melyet azonban 
ez alkalommal szintén elmondok azok ked-
véért, akik nem ismerik az ővantagot, de nem 
is óhajtják azt látni. 

Az óvantag teste mint a kullancsé, egy 
darabból áll és nyolez lába van, szines, mikor 
koplalt — egy, sőt ki évig is képes koplalni, 
— fehéres, ha azonban a baromfi vérével 
teleszívta magát, akkor a teste megpobosodik, 
pirosbarna szint ölt s akkora lesz, mint az 
ember kisujján a köröm. 

Az óvantag éjjeli állat, vagyis éjjel mo-
zog, akkor támadja meg az elült tyúkokat. 
Estétől reggelig annyi vérüket elszívja, hogv a 
tyúkok másnapra lábra állani alig képesek, ha 
tehát több ideig maradnak óvangatos ólban, 
biztosan elpusztulnak. 

Nappal az óvantag rendesen búvóhelyet 
keres az ülőrudak hézagaiban, a gerendák 
hasadékaiban, ha az ól talaja száraz, repede-
zett, ezen repedésekbe rakja petéit, melyek-
ből, ha kikeltek az álezák, azok is bántják a 
baromfit és arrél táplálkoznak, amikor vér-
szivás és viszketést okozó csípésükkel tönkre-
teszik a tyúkokat. 

Az óvanlag tehát veszélyes ellensége a 
baromfinak, miért is minden uton-módon pusz-
títanunk kell azt. 

Kiirtani az ővantagot deszka-bódéból más-
kép nem lehet, csakúgy, ha azt elbontja és 
pedig telen, midőn hideg van és hó borítja a 
főidet, hogy az elbontásnál széjjelhulladozó 
óvantagok elpusztulhassanak. A szétbontott ól 
fáját el kell égetni ott a helyszínén, azután 
az ól helyén a földet 2—3 ásónyomnyira 
aláásni. Azon helyre, hol az óvantagos ól állt, 
más ólat ne építsen, hanem tegye azt 
máshová. 

A kinek oly ólja van, melyet tűzre tenni 
nem lehet, vagy nem akar, az esetben csak a 
tető fás részeit kell elégetni, mert a tető fás 
részei és a .zsindelyek között is lesznek óvan-
tagok, vagy ezek álezái, akkor, ha baromfit 
akar tenyészteni, bizony máskép nem mene-
kül, minthogy leszedi a tetőt, ezt tüzelőnek 
használja, a falakról a vakolatot leveri, ajtót, 
ablakot eltávolít, a talajt két ásónyomnyira 
kiveszi. Ha ki lett volna téglázva az ól, a 
téglákat máglyára rakva körültüzeli azokat, 
azután uj tetőt készítve, mennyezetet vakol, uj 
ajtót, ablakot helyez, olyan ülőhelyeket készit, 
melyek rúdjait könnyen ki lehet cserélni, a 
talaj tégláit czementbe rakja, vagy a talajt 
jól lesulykolt anyaggal készíti el. 

A tyúkokat az óvantagtól legkönnyebben 
ugy lehet tisztítani, hogy a tyúkot spiritusz-
ban oldott rozmarin-olajjal bekenjük, illetve 
befecskendezzük s egy gyékényre állított bo-
rító alá helyezzük s jól tartjuk. Harmadnapra 
a bekenés után langyos szappanos vízzel meg 
kell a tyúkot mosni s azután meleg szobában 
addig lartani, a mig meg nem szárad, ekkor 
újból megvizsgálni őket és ha tiszta, vagy 
meghizlalni és piaezra vinni, vagy a többek 
közé az udvarra ereszteni. 

Védekezni ezen kellemetlen vendég ellen 
ugy lehet, hogy ha idegen helyről hozunk 
baromfit, előbb alaposan megvizsgáljuk s csak 
akkor bocsájtjuk a . többi közzé, ha arról 
meggyőződtünk, hogy benne óvantag nincs. 

Hreblay Emil. 
Tarka üszők első teleltetése. (Felelet a 

325. sz. kérdésre.) A növendékállatok táplálása 
főleg attól függ, hogy mennyire akarjuk fejlő-
désüket siettetni, illetőleg, hogy mennyire 
óhajtjuk hizékonyságukat előmozdítani. Ugyanis 
a hizékonyság viszonyban áll a test husos-
voltával, húsos testet pedig csak a növekedés 

alkalmával foganatosított bő táplálás által 
lehet elérni. Ezért nem ugy neveljük föl azt 
a marhát, melynek későbbi rendeltetése a 
tejtermelés, mint azt, melyet hizlalásra fogunk 
szánni. A tejtermelésre szánt állatot pl. elég 
intenzive tápláljuk ugyan, de mégsem fejleszt-
jük tulgyorsan, mert különben a hizékonyság 
fejlődik ki a tejelőképesség rovására, ellenben 
a hústermelésre szánt marhát az első évben 
nagyon bőven kell táplálni, hogy minél 
húsosabb testet nyerjen. Ezen okból a szak-
munkák többnyire külön-külön tápanyagszab-
ványokat ajánlanak a tejtermelés és a hús-
termelés czéljából fölnevelendő növendékállatok 
számára, mint azt pl. a következő számok is 
bizonyítják, melyeket Kühn „Diezweckmássigste 
Ernahrung des Rindviehcs" czimü munkájából 
vettem át. Ugyanis Kühn 1000 kg. élősúlyra 
ajánl (kg.): 

fehérjét zsírt szénhydr. táp-

a tej terír élésnél: 
Va éves korban 2'5 T5 1T0 1 : 5'8 
8/4 „ „ 22 1-0 12-0 1 : 6 5 

1 „ „ 1-8 0 6 12-0 1 : 7-5 
a hústermelésnél: 

V2 éves korban 3 5 2*0 120 1 : 4 8 
3 A „ ,. i 2-8 1-2 120 1 : 5"3 

1 „ „ 2 4 0'8 12 0 . 1 : 5'8 

E két szabvány között tehát főleg a 
fehérjemennyiségben mutatkozik nagy eltérés, 
amennyiben ugyanis a hústermelés czéljából 
fölnevelendő állattal sokkal több fehérjét kell 
etetni, mert húsos test csak bő fehérjeadagolás 
folytán fejlődhet ki, miután a hus (izomszövet) 
túlnyomóan fehérjéből képződik. 

Kérdezőnek takarmányviszonyai nem 
olyan kedvezők, hogy növendék állatjait nagyon 
sok fehérjében részesíthetné, hacsak hüvelyes 
magvak és olajgyári hulladékok vásárlására 
nem ha'ározza el magát, melyek fehérje-
gazdagságuknál fogva egyaránt nagyon alkal-
masak a növendékállatok táplálására, sőt a 
hústermelés végett fölnevelendő állatok táplá-
lásánál úgyszólván nélkülözhetlenek. Ha a 
rendelkezésre álló takarmányokból 15 kg. 
répát, 15 kg. szénát, 3 kg. árpát, 3 kg. zabot 
és 3 kg. korpát szánunk 1000 kg. élősúlyra, 
akkor átlagos összetételű takarmányokat fölté-
telezve 22"2 kg. szárazanyagot, 1'78 kg. 
fehérjét, 0 44 kg. zsírt és 12-07 kg. szénhyd-
rátot kapnak az üszök. Ezenkívül természetesen 
még szalmát és polyvát is adunk nekik. E 
példa azonban csak tájékoztató akar lenni, 
mert az ottani viszonyoknak legjobban meg-
felelő takarmányösszeállitást csak akkor számit-
hatnánk ki, ha teljesen be lennénk a kérdéses 
takarmányviszonyokba avatva s nevezetesen 
ha tudnánk azt, hogy nem lehetne-e az üszők 
számára elég jutányosán olajpogácsát vásá-
rolni. Gselkó István. 

YEGYESEK. 
•fti számmk &rtahKft: 

. Oldal 
Az OMGE. közleményei 1215 
Egyről-másról — 1215, 
Nyílt levél a - - 1221 
A foglyok eltartása és száüitása. 1221 

Tárcza. 
Ahol a nimfavirág nyílik. 1216 

Állattenyésztés. 
A köztenyésztés bikái. 1217 

Takarmányozás. 
A melassze mint tejtakarmány.— 1218 

Gazdasági gépészet. 
Gazdasági táblás szekér. 1219 

Gazdasági vegytan. 
Denaturált só használata 1220 
> «véí»zekreny 1221 
Vegyesek. 1222 
Keregkedelem, tőzsde 1224 
Szerkesztői üzenetek. 1225 

A magyar kir. földtani intézet mnzeuma a 
közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és 
csütörtökön, délelőtt 10—l-ig. 
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Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél-
előtt 10-l-ig, egy korona személyenkénti belépő dij 
lefizetése után tekinthető meg. 

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

naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. 
Hétfői és az ünnepéket kővető 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. 

Halálozás. Felső-szopori és kis-geresdi Talabér 
Kálmán zala-sárszegi fö'dbirtokos, Zala vármegye tör-
vényhatósági bizottsági tagja folyó hó 4-én meghalt 
Sárszegen. 

Uj erdöültetések osztályba sorozása 
módosítása. A pénzügyminiszter f. évi 59,436. 
szám alatt az uj erdőültetések osztályba soro-
zásánál eddig követett eljárás módosítása tár-
gyában az összes m. kir. pénzügyigazgatósá-
gokhoz körrendeletet intézett. E körrendelet 
hatályon kivül helyezi az 1885. évi XXII. t.-cz. 
végrehajtása iránt 45,055. sz. a. kiadott utasí-
tás azon rendelkezését, mely szerint uj erdő-
ültetés minőségi osztálya már az ideiglenes 
adómentességre vonatkozólag felvett adótárgy-
változási jegyzéken hozandó javaslatba és el-
rendeli, hogy az 1875. évi VII. t.-cz. 6. §-ának 
c) pontja értelmében ideiglenes adómentes-
ségre igénynyel biró uj erdősítések osztályba 
sorozása jövőben az adómentesség lejárta 
után foganatosittassék. Az erre nézve köve-
tendő eljárás azonos az uj szőlőültetések 
osztályozására vonatkozó rendelkezésekkel 
azon hozzáadással, hogy az uj erdőültetések 
osztályba sorozás megejtéséhez az erdészeti 
szakértő is meghívandó. 

A liptómegyei gazdasági egyesület az 
idei nyár folyamán mezőgazdasági gépversenyt 
szándékozott rendezni és felkérte a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségét, hogy e 
tervezett gépversenyek rendezésében és bírála-
tában részt vegyen. A ,G. E. 0. Sz." azonban 
arról értesítette a liptómegyei gazdasági egye-
sületet, hogy : ezen gépversenyeken részt nem 
vehet, egyrészt mivel a folyó évre szóló 
programmja e tekintetben már ki van merítve, 
másrészt mert későn kezdeményezve e ver-
senyek már sikert nem ígérhetnek annál 
kevésbé, minthogy a legnagyobb ezégek az 
idén úgyis a párisi kiállításon vannak elfog-
lalva. Ellenben kész volna egy gépbemutatást 
tőle telhetőleg előmozdítani és ezen részt is 
venni. A liptómegyei gazdasági egyesület igaz-
gatóválasztmánya mult hó 10-én tartott rend-
kívüli ülésén foglalkozott ez ügygyei. Minde-
nekelőtt konstatálta, hogy az egyesületet a 
késői kezdeményezés miatt mulasztás nem éri, 
mivel a versenyek rendezésére szükséges 
pénzbeli segélyezést csak mult hóban kapta 
meg. Elfogadja az ,G. E. 0. Sz." abbeli 
érvelését, mely miatt a versenyt az idén már 
nem igen lehet megtartani, de nem teszi 
magáévá azon nézetet, hogy csak gépbemutatás 
rendeztessék, hanem elhatározza, hogy a terv-
bevett gépversenyeket egy évre elhalasztja, 
erről a földmivelésügyi minisztert értesiti, a 

„G. E. 0. Sz."-et pedig felkéri, hogy ezen 
versenyeknek a liptómegyei gazdasági egye-
sülettel való együttes rendezését jövő évi 
munkaprogrammjába vegye fel. A „G. E. 0. Sz." 
végrehajtó-bizottsága legközelebbi őszi ülésén 
foglalkozni fog a liptómegyei gazdasági egye-
sület ezen kérelmével, melyet előreláthatólag 
kedvezően fog elintézni. 

Szeszgyári tanfolyam Nyitrán. A Nyitra-
megyei Gazdasági Egyesület által, a földmive-
lésügyi minisztérium anyagi támogatása mellett 
rendezendő mezőgazdasági szesztermelői tan-
folyam Nyitrán a f. évi szeptember hó 27-től 
október hó 11-éig fog tartatni. A tanfolyam 
előadója dr. Ko'-u'ány Tamás a magyar-óvári 
akadémia jdles tanára lesz. Előadást fog 
tartani azonkívül dr. Böszörményi Oszkár 
budapesli ügyvéd, a szesz megadóztatására 
vonatkozó törvények és szabályokról. Jelent-
kezni lehet a tanfolyamra a f. évi augusztus 
hó 30-ig a Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
titkári hivatalánál. A tanfolyam programmja 
a jelentkezőknek azonnal roegküldetik. 

Fogyasztási szövetkezetek Nyitramegyé-
ben. A Nyitramegyei Gazdasági .Egyesület által 
a vármegyében alakított fogyasztási szövet-
kezetek szima jelenleg 25. A tagok száma: 
4000. A 30 koronás üzletrészek száma mint-
egy 7000. Ebből be van fizetve körülbelül 
70000 korona összegű. A tagok részére eladott 
áru miutegy 400,000 korona összegű. A szövet-
kezetek nagy része 1 — 1 Vs éve áll fenn 
s valamennyi a „Magyar Gazdaszövetség" 
.Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 
kötelékébe tartozik. A szövetkezetek tagjai 
csekély kivétellel, mindannyian kisgazdák. Ez 
a tény a legjobb czáfo'ata azon rosszakaratú 
híresztelésnek, hogy a gazdasági egyesületek 
a kisgazdákért semmit sem tesznek, hanem 
csakis az uradalmak .érdekeit mozdítják elő. 
Mióta a fogyasztási szövetkezetek működnek, 
azóta a falusi szatócsok kevesebbet vétkeznek 
a realitás ellen. 

Nemzetközi kertészeti kiállítás Buda-
pesten. Az országos magyar kertészeti egye-
sület már megállapította és szétküldte az 1901. 
évi május 1—15. napjain Budapesten rende-
zendő nemzetközi kertészeti kiállítás programm-
ját, melynek általános határozatai a követke-
zők: 1. A kiállítás Budapesten a városligeti 
nagy iparcsarnokban és az előtte fekvő korzón 
1901. évi május hó 1-töl 15 ig tartatik meg. 2. 
A nemzetközi kiállításban ugy a magyar ko-
rona országainak, mint a külföldnek minden 
kertésze, kertkedvelője és kertiparosa a saját 
maga által müveit növényekkel, kertészeti 
terményekkel és kertipari czikkekkel részt ve-
het. Iparczikkeket csakis gyárosok állithatnak 
ki. 3. Bejelentések, kérdések, küldemények 
stb. a nemzetközi tavaszi kertészeti kiállítás 
czimére Budapest, IV. ker., Koronaherczeg-
utcza 16. intézendők. Bejelentési határidő: az 
üvegházi növények 1901. márcz. hó 15-ig 
jelentendők be. Szabadföldi, valamint évelő 
növények esetleges őszi ültetésre 1900. évi 
október hó 15 éig, tavaszi ültetésre pedig 
1901. évi márczius l-ig jelenthetők be. Gyü-
mölcsfák, lombos és díszfák, fenyőfák legkésőbb 
1901. márczius l-ig, úgyszintén a kerti ipar-
czikkek is márczius l-ig, hajtatott gyümölcs 

és zöldség, valamint kertészeti munkák április 
15-ig jelentendők be. Térdij. Térdijat csak a 
G. alatt felsorolt kertipari czikkek után fizet-
nek a kiállítók és pedig négyzetméteren-
kint 2 koronát; a többi kiállítási tárgyak, 
mint a növények és kötészeti munkák térdij-
mentesek. 6. A magyar királyi államvasutakon 
a kiállításra szánt tárgyak esetleg mérsékelt 
díjtételek szerint lesznek küldhetők, amiről a 
pótlóprogrammban fogjuk a kiállítókat értesí-
teni. 7. A kiállításra szánt tárgyak beküldési 
határidejét a pótlóprogrammban fogjuk közzé-
tenni. 8. A kiállított tárgyak, növények stb. 
tiszteletdíjakkal, állami és egyesületi érmek-
kel lesznek dijazva. Az egyes tiszteletdijakat 
a versenypontokra nézve a pótlóprogrammban 
fogjuk felsorolni. 9. Kiállítók nem lehetnek a 
biráló-bizottság tagjai. 10. A kiállítás tarta-
mára a kiállított növények gondozását külö-
nös kívánságra díjmentesen elvállalja az egye-
sület. 11. A kiállított tárgyak elszállítására 
vonatkozó határozatok a pótprogrammban 
lesznek felsorolva. 

Kérődzőknek és sertéseknek Magyar-
országból és Horvát-Szlavonországokból Ausz-
triába való bevitelére nézve érvényesített for-
galmi korlátozások. A cs. kir. osztrák belügy-
miniszter a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
értesítése szerint azonnal kezdődő érvényesség-
gél a következő intézkedéseket léptette életbe. 
I. A sertésvész uralgása miatt tilos a 
sertéseknek Ausztriába való bevitele Bereg 
vármegyénekAusztriával határos szolyvai járásá-
ból, Liptó vármegye liptó-szent-miklósi járásá-
ból, Sáros vármegye felső-tárcsai és mako-
viczai járásaiból, Kis-Szeben r. t. városból, 
Szepes vármegye késmárki, ó-lublói és szepes-
szombati járásaiból, ugy Késmárk, Szepes-
Béla, Leibitz és Poprád r. t. városokból, 
Trencsén vármegye trencséni járásából, vala-
mint Vas vármegye muraszombati járásából és 
Zala vármegye alsó-lendvai járásából, végül 
Zemplén vármegye homonnai és szinnai járá-
saiból. II. A sertésorbáncz uralgása miatt 
tilos a sertéseknek Ausztriába való bevitele 
Nyitra vármegyének Ausztriával határos szeniczi 
és vágujhelyi járásaiból, Pozsony vármegye 
malaczfeai járásából és Sáros vármegye felső-
tárcsai járásából és Kis-Szeben r. t. városból, 
III. A sertésvésznek osztrák területre történt 
behurczolása miatt a sertéseknek Ausztriába 
való bevitele jelenleg a következő magyar-
országi területekről tilos : Baranya vármegye 
baranyavári, pécsi, siklósi és szent-lőrinczi 
járásaiból, Bihar vármegye központi és mező-
keresztesi járásaiból, Csongrád vármegye tiszán-
inneni járásából, Fejér vármegye székes-fehér-
vári járásából, Heves vármegye egri, gyöngyösi 
és hevesi járásaiból, Eger és Gyöngyös r. t. 
városokból, Moson vármegyei nezsideri és 
rajkai járásaiból, Somogy vármegye barcsi, 
csurgói, kaposvári, marczalii, nagyatádi és 
szigetvári járásaiból és Kaposvár r. t. város-
ból, Sopron vármegye kismartoni járásából 
és Kismarton r. t. városból, Szabolcs 
vármegye kisvárdai járásából, Tolna vár-
megye dombovári, simontornyai, tamási és 
völgységi járásaiból, Torontál vármegye török-
kanizsai járásából, Trencsén vármegye csaczai 
és kisuczaujhelyi járásaiból, Vas vármegye 

M a u t h n e r Ö d ö n 
cs. és kir. udvari szállitő magkereskedése 

VII., Rottenbiller-u. í 
VI., Andrássy-út 23. : 

valódi bajor tarló-
répamagot 

biborherét 
szöszös bükkönyt 

a j á n l s 
legjutányosalblb á r o n : 

őszi bükkönyt 
őszi borsót 

káposztarepczét 
p o h á n k á t 

kölest stb. 

v e s z : 
minták beküldése és az ár közlése mellett a legmagasabb napi 

áron mindenféle gazdasági magot, 

je lenleg főképen: 
biborherét 

szöszös bükkönyt 
őszi bükkönyt 

őszi borsót 
káposztarepczét 

tavaszi nepezét 
kölest stb. 
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felső-eőri, kőszegi és vasvári járásaiból és Kő-
szeg r. t. városból, Zala vármegye csáktornyai, 
kanizsai, novai, paesai, perlaki és zala-eger-
szegi járásaiból, Nagy-Kanizsa és Zala-Eger-
szeg r. t. városból, továbbá: Nagyvárad, Sze-
ged és Székes-Fejérvár önálló törvényhatósági 
joggal felruházott városok területéről. 

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

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, augusztus 4-én. 
Az időjárás ezen a héten lényeges változást 

mutat fel. Gyakori esőzések, melyek >z egész"1 országra 
terjedtek ki, a hőmérséklet lényeges csökkenését vonták 
maguk után; a hét vége felé azonban ismét derült 
meleg időnk van. Az aratás majdnem egészen bevégző-
dött és cséplési munkák teljes folyamatban vannak, az 
eredményről azonban még ma sem lehet végleges 
képet alkotni. Több oldalról csalódásokról panaszkod-
nak amenyiben a cséplési eredmény némely vidéken 
nem felel meg a táplált reménynek, e mellett a buza 
minősége sem egészen kielégitő és túlnyomóan sárga. 
Aczélos piros buza csak kevés látható. A zab ered-
ménye sem elégít ki. A külföldi hírek szintén kevésbé 
biztatók, habár épen nem rosszak. Németországból az 
utóbbi időben panaszok érkeztek, a Balkán-államok 
aratási eredménye normális. Dél-Oroszországban az 
eredmény jó, csak Francziaország kénytelen a gyen-
gébb terméssel megelégedni, amit azonban a még meg-
levő régi készletek ellensúlyoznak. Amerikában a 
tavaszi buza tetemesebb visszaesést mutat fel 

A külföldi piaczok üzletmenete az eddigi nyu-
godt hangulatban maiadt meg. A spekuláczió állan-
dóan tartózkodó és a fogyasztás is csak a legszüksé-
gesebb beszerzéseket eszközölte. Amerikában az ár-
alakulás ugyan gyakrabbi változásoknak volt kitéve, 
túlnyomóan azonban lefelé irányuló törekvést mutatott, 
miután az elszállítási kereslet csekély és a látható 
készletek a „Bradstreets" becslése szerint 1,005.000 
bushelre emelkedtek. Angliában a hangulat szintén 
nyugodt maradt, a tulajdonosok eladásra hajlandók, a 
kinált készletek azonban elég könnyen voltak < elhelyez-
hetők és igy áz árakban változás nem állott be. 
Francziországban csak csekély mérvű ingadozások 
voltak és a forgalom mérsékelt maradt. A német 
piaczokon 'a fogyasztás némi vételkedvet tanúsított, 
mert a termés felől panaszok hallatszottak és igy az 
irányzat szilárdabbra fordult. 

Nálunk a forgalom némileg nagyobb terjedelmet 
öltött. Uj áru nagyobb mérvben kerül a piaczra, de 
mégsem oly arányban, mint ez más években közvetlen 
az aratás után lenni szokott. Buza és tengeri szilárd, 
mig a többi czikkek jól tartottak maradtak. 

Az üzleti hét részleteiről a- következőket jelent-
hetjük : 

Buza lanyha irányzatban indult. A malmok álta-
lában inkább tartózkodók voltak és az árubirtokosok 
mérsékelt engedményeket voltak kénytelenek megadni. 
Később azonban jobb kereslet állott be, a hangulat 
ismét megszilárdul, amihez az emelkedett határidőpiacz 
is hozzájárult és a mult héthez viszonyítva az árak 
igy 15 fillérrel emelkedtek. Ó buza elég bőven van 
kínálva és egyes malmoknál gyorsan volt elhelyezhető. 
Uj áru, mely minőségben ugyan nehéz, de szinre 
nagyobbárá sárga, aránylag gyengén érkezett. Piros 
aczélos búzákra kiviteli czélokra volnának ugyan 
vevők, ily minőségek azonban ritkák. Az összforgalmat 
150.0C0 métermázsára, a hetihozatalt 71,000 méter-
mázsára teszszük. 

Rozs e hét folyamán élénk keresletnek örvendett 
és különösan kiviteli czélokra volt teljes mult heti 
árakon könnyen elhelyezhető. Budapesti paritásban 
13—13-15 K-át, nyírvidéki állomásokon Debreczen-
Nyiregyháza paritásban 12—12'10 K.-át fizettek. A hét 
vége felé némileg csökkent a vételkedv, ma azonban 
ismét megélénkült s az üzlet szilárdan zárul. A hely-
beli fogyasztás tartózkodó maradt és csak mérsékelt 
bevásárlásokat eszközölt. Ó rozs csak elvétve került 
a piaczra. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) gyengén 
van kinálva és hizlalóknál szükséglet esetén 20 f. 
magasabb árakat ért el. Gyárosok különösebb érdek-
lődést nem mutatnak és 11 50 K.-ig fizettek helyben, 
mig Kőbányán 12-— K.-ig volt elérhető készpénz-
fizetéssel. Szerb áruból körülbelül 15,000 mm. kelt el 
11 K. áron 3 hóra elszámolva- helyben. Állomásokon 
átveendőleg árpa e héten már jobban volt kinálva és 
a forgalom is élénkebben alakult, annál is inkább, 
mert kivitelre élénk kereslet mutatkozott. Az árak. az 
összes származékokban emelkedő irányzatot követtek 
és felvidéki merkantiláruért 13-40—14-50, jobb áruért 
15 50, finom urasági áruért 16-50 koronáig fizettek. 
Tiszavidéki áru 11-50 —12-50, finomabb minőségűek 
14 koronáig keltek el. A buda—pécsi vonalon 12-10— 
12-50, jobb áruért 13-50 koronáig fizettek. 

Zab mérsókeltén van kinálva, de a kereslet sem 
haladta tul a rendes mértéket. Az irányzat mindazon-
által szilárdan alakult, az árak is 10—20 fillérrel javul-
tak és merkantil áruért 10.40—10.70, jobb áruért 
11—11.20 koronát fizettek, mig finom áru, mely azon-
ban hiányzik — ezen felül is ért el. Uj áruból ugyan-
csak érkezett néhány kisebb tétel, mely 10.60—10.80 
korona között talált elhelyezést helyben. 

Tengeri kinálat hiján csak mérsékelten volt for-
galomban, az emelkedett határidő-árak behatása alatt 
azonban körülbelül 80 fillérrel emelkedett és ma 12.90 
koronáig jegyzünk készpénz-fizetéssel helyben. 

Olajmagvak: Káposztarepcze (hazai áru) csak 
gyengén volt forgalomban és budapesti ' paritásra 
26-20 K. ért el. Román aprószemü áruban a kinálat 
ugyancsak gyengült, mig az áralakulás emelkedő volt 
és 26-40 K.-ig jegyzett. Káposztarepcze augusztusra 
felmondási anyag hiján szilárd és 27-10 K.-ig köttetett. 
Ma 27-—10 K. zárul. 

Hüvelyesek-. Bab uj áru továbbra érdeklődéssel 
találkozik, a kinálat azonban nagyon korlátolt. Néhány 
eladás mindazonáltal e héten is történtdunamenti áruéit 
Baja, Mohács, 11-—, Zombor vidéki áruért 14-50, apró-
szemü babért Gyöngyös, Félegyházán 15-50,—16, barna-
babért Kalocsán 1340—, Nagy-Károly 12-80 koronát 
jegyzünk. 

Napi jelentés a gabonaüz leiről. 

1900 augusztus 7 

A tegnapi 10 filléres emelkedés folytatásaként, a 
mai készárupiaczon kellemesebb hangulat mellett kb. 
45000 m. búzát hoztak forgalomba. A malmok már 
mindinkább jobb vételkedvet tanúsítanak és igy ma 
további 20 fillérres emelkedést fizettek a tulajdonosok-
nak, mely által remélhetőleg emelkedik az áruhozatal, 
még primább áruért már 16.34—16.40 K. is érhető el 
3 hóra. 

A határidőpiáczon szintén hathatósabb emelke-
dés állott be Eövekvő forgalóm mellett, részben a kül-
földi emelkedésre, részben nagyobb fedezésekre. Az 
összes czikkek között a tengeri, az időközben beállott 
esőre inkább lanyha, mig zab 10.70-ig emelkedett. 

Az árjegyzés 100 kg.-r; 
Eladatott: 

, Uj-buza: 
Tiszavidéki : 

vonatkozik : 

ICO mm. 81 kg K. 16-25 3 hóra 
200 „ „ 15'9J 
103 . 81 . „ 16 — 
350 . 775 

300 „ 79 , 16-— 
150 ' . 78 . , 16 — 
100 „ 76 .. 16-— 
700 . 80 , „ 16-15 
700' , , 1615 
60Ö , 78 . » 16 15 
ICO . 80 , „ 16 — 
150 . 79' . , 16.20 
200 „ 7b6 » 16'— 

, 795 . ,, 16.— 
• 500 » 79 
200 „ 795 » „ 16 — 
70J . '79 . V 16 20 
200 i mm. 79 kg K. 15-93 

1500 j.n. 79 „ K. 16 20 3 hóra 
10 0 . „ 16-20 
200 ' „ 792 

5C0 . 79 
. 7,9 . , 16-20 

400 . 79 ' r , 16.10 
200 „ 7 9 , , 15-80 

150 „ 79 „ ,, 15-90 
300 * 785 , > 15*16 
700 „ 785 . 16 — 
100 . 785 „ „ 15 80 
500 , 785 , , 15-80 
100 ,, 785 
2C0 » 78 , „ 15-90 

-300 , 78 » „ 15.80 
100; , 78 , , 15-70 
100 , 78 . , 15'80 
200 „ 78 „ „ 1580 
500 „ 78 „ „ 15.70 
400 , 77 , . 1565 
200 mm. 77 K. 15-60 
100 . 75 „ , 15-— » » 

Fehérmegyevid.: 400 , 795 , , 16 15 
SCO , 79 , „ 16-15 

1200 , 775 . „ 15.90 
700 . 77 , , 15-70 
100 „ 755 „ „ 15-70 
200 . 76 . . 14-50 
350. , 735 , . 14-50 

Pestmegyevidéki: 100 mm . 81 kg. 
80 . 

K. 1610 
200 „ 

. 81 kg. 
80 . , 16.10 

550 , 79 „ „ 15.60 
300 „ „ 15-60 

1. 785 kg. K. 15-60 
100 „ 78 „ ,. 15-60 
100 mii 1. 77 „ K. 15-60 
20) . 77 , , 15-20 
100 , 77 , „ 15 40 

765 n „ 15.40 
750 „ 75 „ „ 15 — 

Tolnai : 18C0 80 „ „ 16.— 
Ó-buza: 

lissavidéki : 100 mti n. 81 kg K. 16-10 
3C0 „ 795 „ „ 16.20 
700 „ 79 , , 16-20 
-500 , 78 
1500 mn 3.79 kg K. 16 20 

MaM :J 1100 , 75« „ , 16.10 
Fi hérmegyevidíki: 5C0 , 77 . , 15-40 

2200 , 74 „ „ 15-— 
Szegedi : 3600 mn: K. 16-15 
H.-m.-vásárhelyi: 4700 , "778 > , 16-05 
Pestvidéki: 430 785 , * 15-75 

100 „" 76 „~ 
600 „ 725 < * 14.80 

Raktártól: 3000 , 7|3 . . 14-90 
2003 , 729 n 
2000 , " 725 _ .* 14 95 
4000 „ 765 ? » 15"3J 

Bánsági 40C0 » 758 „ . 15-— 

3 hóra 

3 "hóra 

Tengeriben gyenge a forgalom, helyben és állo-
másokon a tulajdonosok csak magas árakat igényel-
nek, melyek egyesektől meg is fizettetnek. Helyben 
12.60—12.70 K. 

Árpában változatlan irányzat mellett gyengébb 
a forgalom s minőség szerint 12-50—15 K. fizetnek, 
mig takarmányczélokra 11-—12-—. 

Rozsban kevés üzlet köttetett 20 fillérrel maga-
sabb árakon shelyben illetve itteni paritással 13.20—13.40 
érhető el minőség szerint. 

Zab szilárd és élénken keresett s ab itt vaggonba 
rakva 10.70—11150 K. jegyzünk. 

Határidők egy órai zárlat 
Buza októberre 1900. 15.68- 70 

„ áprilisra 1901. 16 30—32 
Tengeri aug.-ra 1900. 10.56—60 • 

májusra 1901. 9.80—82—— 
Zab októberre 1900. 10.68—70 
Rozs októberre „ 14.06—08 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A het elején a szeszűzletben az irányzat válto-
zatlan élénk volt és a szeszárak ugy azonnali, vala-
mint későbbi szállításra változatlanul szilárdan a mult-
heti zárlatjegyzés szerint záródnak. Elkelt finomított 
szesz nagyban adózva 116.50—117.50 K., adózatlanul 
46.50—47.50 K. Élesztőszesz jó kereslet és fedezési 
vásárlások folytán adózva 117—118 K., adózatlanul 
47—48 K. kelt nagyban. Az adózott nyersszesz és 
denaturált szesz ára változatlan. 

Vidéki finomitógyárak részéről finomított szesz 
adózva 115- 115-50 K, adózatlanul 45 K. kelt el 
ab ottani állomás 

Mezőgazdasági szeszgyárak kontingens nyers- . 
szeszt kisebb tételekben ajánlottak és néhány tétel 
4( K. el is kelt azonnali szállításra. 

A kontingens nyerutexz ttr < Budapesten 40-50 -
41-— korona. 

Bécsi jeiYíéí 44-40—44 60 korona, kontlngani 
tym ssaszérl 

Prágai jegyzés 113.75—114.50 korona idózott él 
40.75—41.50 korona adósatlan szeszért. 

Inestti jegyzés 19-50-—-— korona kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

Kivi'e're néhány tétel finomított szeszt vásárol-
tak, mely Dél-Törökország felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-
gyeznek. 

Budapesti tdrlatdrak * hittn-. Finomított (ie>« 
116-50—117-50 korona, éíesiíőszegz 117" 117-50 K., 
nyárs szent adózva 114 50 -115-50 korona, nyersszesz 
adőzatias: (exkontingens) —• —•_ korona, denaturált 
esesz 3650-37-— korona. Kontingens nyergsiesi 

. korona. 
Az árak 10.000 literfokonként bordó nélkül bér-

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet iizteti jelentése. 1900. aug. 4. 

A hét második felében üzletmenetünk nagyon 
kedvező volt. Hozatalaink ugy mennyiségileg mint minő-
ségileg a keresletet teljesen fedezték. Ujdonságképen 
vadból fogoly és fürj került a piaczra. 

Eladásaink : Tojás szilárd irányzat mellett elkelt 
prima alföldi 54, erdélyi 52—53 koronával ládánként. 

Vajban a hozatalok nagyobbodtak, mindazáltal 
az árak tartottak : prima teavaj 2-00- 2'10, II. 1 80— 
1-90 korona. Turó élénk kereslet mellett 24—26 korona 
100 kgként. Az élöbaromfipiacz változatlan. Rántani 
való csirke 1*30—1"40, sütni való 1-80-=-2-10, liba sovány 
4—4-20 kor. páronként. 

Vadból őz 1-60—1-70 K„ szarvas 80 fillérrel kelt 
el nagyban kgrként. Fogoly és fürjből nagy tételek 
érkeztek, melyeket és pedig az előbbit 2-60—3, utóbbit 
40—50 fillérrel értékesitettünk páronként. 

A gyümölcspiacz nagyon élénk lefolyású volt. 
Vagontételeink voltak őszi baraczkból, melyeket 60— 
70 koronával helyeztünk el métermázsánként. Sárga 
baraczk már kevés érkezik, kilója minőség szerint 
60—80 fill. Befőzni való ringló 30—36 fül. Apró körte 
30—40, édes nyári alma 16-20 fillér kilója. Turkesztán 
dinnye 50—60 fillér kilója. Közönséges sárga 25—30 
korona száza. Görögdinnye I. 30—40; fillér kilója. 

Szóló rák 40, közép 20 fillér darabja. 

Hivatalos árjegyzés 
Budapest székesfőváros vásárcsarnokaiban eladott 

élelmiczikkekről. Budapest, 1900. aug. 6-ról. 
Hns és hústermékek. Marhahús 1 q. hátulja 

I. rendű 1G6—116,11. r. 102—106, III. r. 96—102, eleje 
I. r. 94—lC0,II.r. 90—94, III. r. 88—90, borjúhús 1 q. 
hátulja I. r. 108—112, II. r. 106- 108, eleje I. r 
100-106, II. r. 90—100, bárányi darab hátulja , 
eleje , birkahús 1 q. hátulja I. r. 80—ICO, 
II. r. 76—80, eleje I. r. 76—80, II. r. 72—76, sertéshús 
1 q. szalonnával budapesti 100—104, vidéki , 
szalonna nélkül budapesti 92—100, 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—1.7.0, 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. 2.40—2.60, kappan hizott 
I. r. 0.00—0.00, sovány 2.40—2.60; rucza hizott I. r. 
4.20—4.80, sovány belföldi 1.80—2.60, liba fiatal újdon-
ság — .—, lud hizott I. r. 9.00—12.00, sovány 
belföldi 3.40—5.—, pulyka hizott I. r. 0. 0.—, 
sovány belföldi 5.60—6.— 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. 1.10—1,16, lud hizott 
1 kg. 1.14—1.20, 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. 
1.20—1.60 korona. 

Hal. Élő-. (1 kg.) harcsa 1.40—2.10, csuka 0.00— 
0.00, ponty dunai nagy 1.40—2.10, márna 1.20—1.40. 
süllő balatoni , czompó 1.30—1.60, pisztráng 
nagy —. .—, kecsege ,2.00—3.20, angolna , 
apró kevert 0.50—0.60. Lazácz rajnai 1 kg. —. .— 
korona. 

Tej és tejtermékek. Tej teljes 1 liter 0.18—0.20 
lefölözött 0.12—0.12, tejfel 0.56—0.60, teavaj 1 kg. 
1.60—2.10, főző darabos 1.00—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 kenyérnemüek. 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 4.60—4.80, alföldi 
(1440 drb) 54. 56.—, erdélyi (1440 drb) 52. 54.—, 
szerb (1440 drb) —• •—, apró (1680 drb) , 

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.OC-00.00, zeller I. r. 100 drb 1.00- 1.20, kara-
lábé I. r. 100 drb 1. 2.—, vöröshagyma ujd. belföldi 
100 köt. , érett makói 1 q. 8.00-12.00, fok-
hagyma I. r. 1 q. 15. 24.—, czékla 1 r. 100 drb 
1.20—1.40, II. r. 1. 1.20, fejeskáposzta I. r. 100 drb 
8.00—12.00, kelkáposzta I. r. 100 darab 1.60—2.40, 
vöröskáposzta I. r. 100 drb 00.00—00.00, fejes saláta 
1. r. 100 drb 2. 3.—, kötött saláta 100 drb 0. 0.—, 
burgonya 1 vaggon sárga OOQ.O- 000.0, fehér 000,00— 

000.00, rózsa 1 q. 4. 4.40, fekete retek kicsiny 100 
drb 1.00—1.20, ugorka 100 drb savanyítani való 0.50 — 
0.80, savanyitott 1.20—1.40, nagy salátának 0.50—1.40, 
paradicsom érett 1 q. 6.00—10.00, belföldi 00. 00.—, 
zöld paprika 100 drb 0.20—1.—, tök főzni való 100 drb 
4. 8.—, zöldborsó hüvelyes 1 q. 12-00—14.00, kifej-
tett 22.00—25.00, zöldbab hüvelyes 1 q. 8. 16.—, 
kifejtett —. .—, karfiol 100 drb 14.00—18.00, 
torma belföldi nagy édes 1 q. 24.00—34.00, spárga 
1 kg. 0. 0.— korona. 

Gyümölcs. Alma, nyári édes 1 q. 16. 24.—, 
rétesbe való 16.00—30.00, vajkörte nagy I. r. 1 q. 
30. 40.—, közönséges kevert körtel q. 16.00—24.00, 
szilva magvaváló nagy I. r. 1 q. —. .—, nem 
magvaváló vörös 1 q. 16. 20.—, ringló nemes I. r. 
1 q. —. .—, baraczk kajszin 1 q. 30. 50.—, 
őszi 1 q. —. —.—, magvaváló 1 q. 36.——60.—, 
nem magvaváló 1 q. 50. 70.—, szőlő fehér mézes 
csemege 1 q. 00.00—00.00, közönséges kevert I. r. 1 q. 
—. .—, meggy nagyszemü kem. 1 q. —.00 .00, 
apró szemű 1 q. —.00 .CO, eper (szamócza) 1 kg. 
—. —.—, málna 1 kg. 0.40—0.60, szeder 1 liter 
0.20-0.36, görög dinnye nagy I. r. 10 drb 6-—16-—, 
kicsiny 100 drb 20. 50.—, sárga dinnye nemes I. r. 
100 drb 30. 60.—, II. r. 100 darab 20, 30.—, 
dió nagy papirhéju 1 q. 00.00—00.00, apró kemény 
h« ju I. r. 1 q. 00.00—00.00, mogyoró nagy olasz 1 q. 
—.00——.00, gesztenye olasz nagy 1 q. 0.—0.—, 
belföldi 1 q. —. .—, narancs messzinai 100 darab 
5.00—8.00, pugliai 100 drb 0.00—0.00, mandarin 100 
drb 0.00—0.00, czitrom I. r. 100 drb 2.40—4.—, füge 
hordós 1 q. 32.00—36.00, koszorú 1 q. 42.00—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. — k o r o n a . 

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. , 
köménymag 1 q. —.——.—, boróka 1 kg. —. .—, 
házi szappan szin 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. 

Bsüapest! t íkíisriüs&arei(IX, kor Siet Ifeafer-
'SÍBSS,. 1900. aug. 7 & székesfővárosi vásárigazgatős&g 
j®l0»tése & .Köttetek' tészém). Felhozatott a ssokoM 
ostéxekMl 98 szekér réíi fizéas, 45 Bsakéi' mohar, 

30 szekér zsapszalma, 7 szekér tknanbn, 0 szskér ta-
•;ar®ányazalma. 0 szekér teagsriszár, 18 szekér egyéb 
skarmÉnj (zabosbükköny, stb.) 200 íiíák szecska. 
& forgalom közepes. Axr i fiL-ben q-ként a követ-
kezők: s-áü széna 340-560, Erabar 400—520, fflsap-
isaboa 260—300, aiomszEisia 200—240, egyéb 
asfeay — —, lóhere , takaraány-
wlraa , 100 kéve íeagerisx. , '.ászéra? 

480- 480, sarje — — — , sxalmasxecskt 320—360, izéna 
:—, ej , zsii'osbükköny 420—500. Ossies 
-ssiiss&m 2C0, salj 230.000 ,kg. 

Állatvásárok. 

Budapesti sznrómarhavásár. 1900. aug. hó 3-án. 
I székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 741 db, eladatott 741 db, 
galicziai drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 43 db, eiadatott 
43 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 élénk volt. 
Arak a következők: Élő borjak: belföldi 

koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 68-—88-— 
koronáig, kivételesen 92—— 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 drbkint, 48—52 
koronáig, kiv. koronáig súlyra, Ölött borjú: 
belföldi ——— koronáig, kiv. —-r koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, tiroli —— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány —• •— koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

Bnőajsestl jnkváísár. 1900. augusztus hó 6-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 783 darab, 
eladatott 783 drb, feljavított juiok 316 drb, eladatott 
316 drb, kisorolt kosok 213 drb, eladatott 213 darab, 
kiverő juh 6 drb, eladatott 6 drb, bárány — drb 
eladatott — db, kecske —, eladatott — db, boszniai 
—, éladatott — db, szerbiai 567, eladatott 567 db. 
angol keresztezés —, eladatott — db, romániai , 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár meglehetős élénk volt. 

Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 44.-K. 
páronkint, 48 (—)K.-ig 100 kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok —• •— K. páronkint, 42- 47 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok 30—31 K.-ig 
páronkint, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 22—28 K.-ig páronkint, 36—40 K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K. páronkint, kecske K, 
anyajuhok 36—44— K. páronkint, 42—46 K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai 23—29 K. páronkint, — 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint, 
romániai — K. páronkint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1900. ang. hó 6-án. 
(Vass Jenő tudósítása a ,Köztélek" részére.) 

összes felhajtás 5221 db. Ebből magyar 4022 db, 
galicziai! 230 darab, bukovinai 117, német 852 db, 
hizott 3794 db, legelő 1427 db, fiatal db. ökör 
3701 db, bika 742 db, tehén 435 db, bivaly 254 db. 

Az üzlet élénk volt. 
Arak: prima magyar |70—75'— (76'—), szekund* 

64—69, tertia 56—63. Galicziai prima 72'-—78 — 
t—•—), szekunda 66—71, tertia 60—65. Német primi 
75— 80"— (83 ), szekunda 68—74, tertia 62—67. 
Legelőmarha : szerb és magyar 52-— 60—, rosszabb 
minőségű 52-60-—. Bika és tehén 46—70 (72 ) 
és bivaly 40- 50'—. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fillérekben. 

Bécsi sertésvásár. 1900. aug, 7-éo. [SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köt-
tetek" részére). 

Felhajtás: 3453 lengyel, 5986 magyar, össze-
Een 9439 drb. 

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

kül: prima 85-87 fillér, kivételesen 88 fillér, közapas 
70—84 fillér, könnyű" fillér, süldő 68—88 fillér. 

Bécsi sznrómarhavásár. 1900. aug. 2-án. Fel-
hozatott: 2819 borjú, 1404 élő sertés, 847 kizsigereli 
sertés, 200 kizsigerelt juh, 141 bárány. 

Borjuk és ölött sertések élénk kereslet melleit 4, 
illetve 4—6 fillérrel magasabb árakon keltek. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 80—104, 
prima 1C6—116, primissima 120 {——), élő borjú 
70-82, prima 84—94 ( ), primissima 96—104 (—), 
fiatal sertés 64-84, kizsigerelt sertés, nehéz 90—100, hizó 
sertés, süldő 96—108 ( ), kizsigerelt jub 76—88 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi johvásár. 1900. aug. hó 2-áo. Felhajtás 
2859 db juh. 

Az üzlet lanyha volt. 
Árak: juh 50—54 kiv.'56 per kiló fillérekben, 

raczka 44'—— 501— per kiló. 

Szerkesztői üzenetek. 
Eigyácz. Névtelen leveleket figyelembe nem 

vehetünk. 

Leghatásosabb specziális 

szölötrágyának 
bizonyult 

a szárított kőbányai -> 
sertés-trágya. 

mely tel jesen légszáraz, bfizmen-
tes, kézzel szórható, 50 kgos zsá-
kokiban szállíttatik. 
0 6 " Az ál lami szőlőszeti telepek-
ben, a legelőkelőbb szőlőgazdasá-
gokban sikeresen bevezettetett. 

Kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. 

BMTOt-fflányaü 
trágyaszáritó-gyár 

Bosányi Endre és társa, 
5118 Budapest, V. ker. 
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Sladó ötiörtinó. 
Méltóságos báró Bornemisza Elemér ur 

gerend-hereszturi gazdaságában eladó 

45 drb l1., éves, 55 drb 2%' éves 
elsőrendű erdélyi ökörtinó. 
Közelebbi felvilágositással szivesen szolgál 

N e m é n y i J ó z s e f i n t é z ő 
H a d r é v , u. p. G e r e n d , E r d é l y . 

B é r l ő t . 
G r ó f Z a y M i k l ó s u r t o p o l o v á c z i g a z d a -

s á g a , S z i s z e k mellett, Zágrábmegyében, mely a 
vasúthoz közel, a Száva mentén fekszik s mely 
mintegy 

1 5 0 0 ho ld s zántó fö ld , 
1 0 0 0 „ rét és 
8 0 0 0 „ l e g e l ő b ő l 

áll, f. é. ok tóbe r hó 1-töl f o g v a b é r b e adó. 
Bővebb felvilágositással szivesen szolgál 

Gr. Zay Miklós számtartói hivatala 
Zay-Ugróczon, Trencsénm. m s 

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

Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

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

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

ÜT Hóiéról fisnteindfiV 

Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetőség Szegeden. 
Hirdetmény. 

A magy. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége nyilvános ajánlati 
tárgyalást hirdet szeged-rókus állómáson levő felvételi épület kibővítésére és 
átalakítására szükséges építési munkálatok végrehajtására. 

A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezet, az ajánlati minta, a pá-
lyázati föltételek, valamint a munkák végrehajtásához kötött föltételek, Szege- . 
den, a magy. kir. államvasutak üzemvezetőségénél a pályafenntartási és építési 
osztályban és a szegedi osztálymérnökségénél (Oroszlán-utca 4. szám) a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatokat legkésőbb 1600. : évi augusztus hó 10-én déli 12 óráig 
kell benyújtani, alulírott üzletvezetőség általános osztályában. 

Az ajánlatokat egykoronás az ajánlat me léklefeit ivenkint 30 filléres 
bélyeggel ellátva, lepecsételve és a következő felirattal kell benyújtani: 

„Ajánlat a szeged-rókus állomáson levő felvételi épület kibővítésére és 
átalakítására szükséges építési munkálatainak előállítására." 

Az ajánlat benyújtása előtt két nappal, vagyis 1900. év augusztus hó 
9-én, déli 12 óráig 1000, azaz egyezer korona bánompénzt kell a magyar kir. 
államvasutak szegedi iiz'etvezetőségének gyüjtöpénztáránál akár készpénzben, 
akár állami betétekre alkalmas értékpapírokban letenni. 

A bánompénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. 
Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számiitatnak, de 

névértéken felül számításba nem vétetnek. 
Csak idejekorán beérkezett iiásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás 

alapjául. 
Posta utján beküldött ajánlatok és bánompénzek térti vevénynyel adan-

dók fel. Szegeden, 1900. julius bóban. 
' (TJtánny. nem dijazt.) A magy. kir. államvasutak üzletvezetősége. 

V e t ő b ú z a , 
A számtalan hozzám érkezett megrendelések sze-

mélyes elintézésére képtelen levén, ez uton tudatom, hogy 
v e t ő b ú z á i m kizárólagos eladásával: „ S t e i n e r A l b e r t 
S o p r o n " - i czéget biztam meg, honnét kívánatra kalász-
és mag-minták is küldetnek. 

= Sárga szakálos és barna tar-buzáim = 
•— úgy mint 8 év óta — az idén is teljesen r o z s d a m e n -
teseknek, a diilésnek és ködnek ellentállóképeseknek és 
igen k o r á n é r ö k n e k bizonyultak és az ország minden ré-
szében az illető hazai fajtákat holdanként 4 0 0 — 5 0 0 k g m . 
terméstöbblettel felülmúlták. 

1 0 0 k g r . l a . v e t ő m a g á r a 2 4 k o r o n a a vevő zsákjai-
ban ólomzárommal ellátva B e r z e n c z e állomásra szállítva. 
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Dr. Steiner Leó 
P t a . - P e r d ó c z u.-p, Somogy-Berzencze. 

Igazgatóság. Magyar királyi államvasutak. • 
Hirdetmény. 

Rajna—westfali—osztrák—magyar vasúti kötelék. 
(Az V. pótlék életbeléptetése a II. rész I. füzethez.) (Közös füzet.) 

A fenti kötelékben 1896. évi január hó 1-től érvényes II. füzethez f. é. július 
hó J-én az V. pótlék lép életbe. 

Ezen pótlék az egyéb különleges határozmányok megváltoztatását és kiegészí-
tését, állomások felvételét a kilométermutatóba, valamint egyéb helyesbítéseket 
tartalmaz. 

Ezen pótlék a részes vasutaknál 12 fillérért megszerezhető. 
Budapest, 1900. julius 19-én. 

A magy. kir. államvasutak, a részes vasutak 
nevében is. 

ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET 
felügyelete alatt álló 

KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT 
kiadásálban a kővetkező 

gazdasági könyvek jelentek meg: 
fűzve kötve 

frt kr. 
Cselkó és Kossutány Takarmányozástan ___ 2.40 3.— 
Cserháti Sándor Talajismeret __ 1.60 
Hilgard-Treitz Szikes talajok —.80 /.— 
Domokos K. Gazdasági építészet l-ső rész 2.40 
Száhlender Gyula Gazdasági építészet 

ll-ik rész ... 2.60 3 — 
Szüts Mihály Mezőgazdasági becsléstan 2.60 3.— 
Cserháti Sándor Okszerű talajmivel és 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.— 
Rázsó Imre Czukorrépa-magtenyésztés 1. .— 
Dr. Baross János Idegenek birtokbeszerzése 3. .— 

Megrendelések az 

Orsz, Magy, Gazdasági Egyesület pénztári hivatalához 
Budapest , IX. , Ü l lő i -ut 25. szám ( K ö z t e l e k ) 

intézendők. 
A müveket bérmentve küldjük; s minden megrendelés 

után 25°/o engedményt adunk. 
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SzölőtermésiinRet augusztus fíóőan 
legjobban fenyegeti 

a lisztharmat (Oid ium) 
Tessék tehát ellene védekezni! 

A lisztharmat egyetlen feltétlenül biztos, tartós hatású, 
olcsó és a borra kártékony hatásnélküli ellenszere 

fi*ff~ a dr. Asehenbrandt-féle M É Z K É N P O R . T*® 
Ezen por finoman a fürtökre fujtatva, nemcsak mentesiti a szőlőt 

az oidium megtámadásától, hanem a már megtámadott bogyókat is 
(a repedtek kivételével) meggyógyítja, a baj tovább terjedését azonnal 
beszünteti és perzseléseket pedig mint a közönséges kénpor nem okoz. 

A rézkénpor a mellett ugy a fürtök, mint a vessző érését 
lényegesen előmozdítja, s igy az arra forditott költség még az esetben 
is megtérül, ha a lisztharmat a szőlőt amúgy is elkerülte volna. 

Ez ellen pedig egy szőlőtulajdonos sincs biztosítva, mert nemcsak 
a homoki, de a hegyi szőlőkben is fellépett már országszerte a liszt-
harmat. 

Előzzük meg a bajt\ porozzuk be haladéktalanul szőleinket! 

A rézkénpor megrendelhető! 
a „BORÁSZATI LAPOK" kiadóhivatalában BUDAPEST, (Ulloi ut 25.) 

i r a l a w a i n t 

aMagyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31 
és a vidéki megbízottaknál. 

A rézkénpor áras 
5 kgos zsákokban a kg 56 fillér. 

ÍO „ „ & „ 56 
50 „ „ a „ 52 

Kellő készletről gondoskodva van s igy a por bármely meny-
nyiségben azonnal szállítható. 



1228 KŐZTELEK 1900. AUGUSZTUS HÓ 8. 62. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

gyapjúmosó és bizományi 
részvénytársaság 

Budapest, V., Kárpát-utcza 9. 
Vasútállomás: Budapest—Lipótváros. 

Gyárilag 
mosott 

előnyös áron értékesíthető- ajánljuk tehát a bárányok 
gyapját tekintet nólkél a mennyiségre ~ 

zsiros (szennyes) állapotban 
lenyíratni és g y a p j u m o s ó g y á r u n k b a küldeni. 

Csomagoló zsákot kölesönkép díjmentesen rendel-
kezésre bocsátunk. 

Az igazgatóság. 

S S 
Hirdetmény. 

Sóstó megálló rakodóhelynek nyilvános kocsirakományu teheráru forgalomra való 
megnyitása. 

A nyiregyháza-csapi vonalon Nyíregyháza és Kemecse állomások között 
fekvő Sóstó kitérő megálló rakodóhelylvé átalakíttatván, mint ilyen legközelebb 
a nyilvános kocsirakományi tehotóruforgalomra a következő korlátozásokkal fog 
megnyittatni! 

Ezen megálló rakodóhelyről vagy oda gyors- és darabáruk, élő állatok 
" és oly küldemények, melyeknek be vagy lerakásához külön berendezések vagy 

segédeszközök igényeltetnek, nem szállíthatok ; a fentiek értelmében szállítható 
kocsirakományi teheráruk be és kirakására nézve pedig a helyi árudijszabásunk 
(II. rész III.; fejtezete B) Szakaszának' 7fl> p.ontjában ',(21 ".oldal) foglalt határoz-
mányok mérvadók. 

A Sóstón kezelendő áruk berakásához szükséges kocsik 24 órával előbb 
: irásbelileg rendelendők meg, mely megrendelés, valamint az áruk szabályszerű 

feladása és kiváltása a szállítás irányához képest Nyíregyháza, illetve Kemecse 
állomáson eszközlendő. 

Sóstó megálló rakodóhely vonalainkon érvényes kilométer mutatóba és 
helyi árudijszabásba (II.; rész) már föl lévén réve, ennélfogva az onnan továbbí-
tandó vagy odarendelt kocsirakományi teheráruk után a szállítási díj,kiszámítása ; 
vonalainkat illetőleg oly viszonylatokban, melyekre nézve állomási díjszabások 
léteznek, ezek alapján, minden egyéb helyi viszonylatban pedig a dijszámitási 
táblázatok alapján eszközöltetik. 

Budapesten, 1900. julius 10-én. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

1.9.7,QÖ/P00. szám. Magy. kir. államvasutak 
Hirdetmény. 

A gőzhajók szaporított járatainak uj menetrendje a fiume-ancona és a fíume-velenczei 
vonalon. 

Folyó évi márczius 15-től kezdve a gőzhajók egész éven át hetenkint kétszer 
közlekednek, csatlakozásban a Budapest-Fiume közt forgalomban levő gyorsvonatok-
kal, melyek az utasokat a hajók kikötőhelyéig, illetve onnan továbbítják. A fiume-
velenczei vonalon az egész éven át fenntartott heti két járaton kivül — az épités 
alatt levő uj termes gőzhajó elkészültekor — nappal történő utazással egy heti 
harmadik járat fog a nyári hónapok tartama alatt berendeztetni, melynek menet-
rendjét utólagosan kihirdetjük. 

A fiume-anconai vonalon már márczius 15-től kezdve egyik járat nappal, a 
másik járat pedig éjjel történik, s mindkét járatnak csatlakozása van a Rómába, 
Nápolyba, Bariba, Brmdisibe Bolognába induló, "illetve az onnan érkező vonatokhoz. 
A vonat Anconában a hajó kikötő helyétől, illetve kikötő helyéig közlekedik. 

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

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

, . ., : , í j Anconából , „ szombaton „ 8'30, . 
"• t • II.. Fiume-Velencze közt: 

- Fiúméból mduife minden kedden és szombaton este 8 órakór' 
VelenttéböftájT:- ' „ hétfőn és csütörtökön „ 7.30 , 

(A nappal történő utazással berendezett harmadik járatnak kezdete és menetrendje 
utólag kihirdettetik.) 

Menetdíj ak: 
A gyorsvonatok használatára jogosító menétjegyek árai a hajóátkelési díjjal együtt: 

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

II. I. 

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

A gyorsvonatok használatára jogosító c) közvetlen menetjegyek árai a hajó-
átkelési dijával együtt: I. oszt. II. oszt. 

Budapestről-Rómába v. viszont 76 frc. 05 cm 55 frc. 65 cm 
' 'Nápolyba , 104 „ 45 , 75 „ 55 , 

Florenczbe „ 75 , 80 , 55 , 45 „ 
Genuába , 92 , 50 „ 67 , 25 » 
Milanóba „ 71 „ 95 , 52 „ 85 „ 
Turinba „ 92 , 25 „ 67 „ 10 , 
Nizzába „ 117 „ 20 „ 84 „ 40 „ 
Marseilleba „ 142 „ 25 „. 101 , 35 „ 
Lyonba , 132 „ 15 „ 94 , 25 , 

Továbbá kaphatók ezen útirányon át Olaszországba szóló combinálható mér-
sékelt .körutazási , jegyek is. Menetjegyeket kiadnak és közelebbi felvilágosítással d̂ .i'iyfefejwlfc S«iti«n LM aSBTtô ? T!̂  

Lapunk bekötési táblája 
f írt 3® kpé£>t (poFtémentem) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

írói 

tióló 18Ü4. hi III. türrénjaitt, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara bérmei 

Gazda 
tornaeszközök, függő-ágyak és i 

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

kenderből, 
dohányzsinegek 

ü kiváló minőségben, és rebzsinórok, 
u kendertömlők és hevederek. 

Valódi angol lawn-tennls, football és 
halászati készletek gyári raktára 

S E F F E R A N T A L 
B u d a p e s t , (Központi városház épUlet) 

"!.- Gondos ki-

Árjegyzék k 

?aC f t'boít2szám V?2° Go 

a és bérmentve. 
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ir 15 szöig 60 üllér, ezen felül minden 
ső 4 fillér, -kövér botükkel KIS H I R D E T É S E K Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 

továbbá állást keresik és adók hirdetményei 

Csalt oly levelekre völaszoluiik, melyekkel válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kflldeneU. 

RETÖLTENDÖ ÁLLÁS. 

de az állomist elSbb is elfog-
lalhatja. ElőnyBan részesül 
földműves iskolát végzett, pár 

ÁLLÁST : 

ÁLLATOK, 

L ó -
árverés. 

Méltóságos gróf 
Széchényi István ur 
kálmáncsai uradal-

4 drb öreg 
1 „ 3l/2 éi 
4 „ 3Va Él 
4 „ 2Va él 
4 „ 2V« él 

ló f. évi 
12-én d. e. 

10 

tandó 

Eredeti 

R a m b o u U í e t 

k o s o k 157 

Hágóképes 

BIKA 
Sváb L a j o s , 

Eladó 
yorkshirel tsnyészsertések. A 
kecskeméti földmives iskolánál, 
tiszta vérben̂  tenyésztett̂  6 Léoyfooók! 

A „Köztelek" f. hó 4-iki 
számában ismertetett légy-
fogók kaphatók a. feltaláló 
Vas Lajosnál, Budapest, X., 
Kápolná-utcza 7. 

A légyfogók két alakban 
Eladó 

Léoyfooók! 
A „Köztelek" f. hó 4-iki 

számában ismertetett légy-
fogók kaphatók a. feltaláló 
Vas Lajosnál, Budapest, X., 
Kápolná-utcza 7. 

A légyfogók két alakban 

m e ^ z & u z e ^ 

S S S S 5 ^ galásS önköltségen. '-i 

VEGYESEK, SIS-

TAKARÓ 

PONYVÁKAT, M 
•töfíMSkí1 • 

TERMÉNY 

ZSÁKOT 

kohnTS'STÉW 

I l i i 
•töfíMSkí1 • 

TERMÉNY 

ZSÁKOT 

kohnTS'STÉW g S f e s g 
ClcM l̂fl̂ ísefvlTOl les 

1 1 1 1 1 1 

Kitűnő minő-

Biborhere-
mag £ 

HALDEK 

Budapest, 
Károly-körut 9. 

A . 

mesterséges 
D O r O K 

nak tilalmáról szóló 

Tőrvény. 
Magyarázó jegyzetek 

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY- FERENGZ. 

Ára 80 kr. 

Kölcsön m 
E i I s S 

3: szám ezre lo * 
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GŰZMIVELÍS. 
Nagyobb területek szántását gőzekével 

hajlandó vagyok elválallnl; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t s z ö l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdeklődök kéretnek, hogy alanti czimcmliez forduljanak. 

W O L F F ERNŐ, gőzszántási vállalkozó 
B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalba® 
m 

fllWJ. 

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

vihar ellen biztos. 

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

mentesitését létesiti. 

Egészen 
aczélból 

Prospektusok kivánatrá 
ingyen és bérmentve. 

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

M a h r i s c h - W e i s s k i r c h e n . 

A z e z r e d é v e s o r s z . k i á l l í t á s o n á l l a m i e z ü s t é r e m m e l k i t ü n t e t v e . 

A Leszih-féle újból javított és 30-«zor kitUnietett „VICTORIA" terményrostakat' 

Leszih Miksa utódai Szilágyi és Dlskant flép$Szd 
(Leszík-féle ház) NIISKOLCZON (alapitva 1863-ban.) 

A P r á g a i r o s t a v e r s e n y e n a l e g e l s ő é s l e g m a g a s a b b k i t ü n t e t é s t „ V i c t o r i a " t e r m é n y r o s t á n k n y e r t e . 

Egy és több vasú egyetemes 
aczó/ekótm és 

t a l a j m i v e l é 
e s z k ö z e i m 

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

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

cs. és kir. kizárólagos ekegyára 
B U D A P E S T , 

"VI. ker., IVagymcző-utcza 08. sz. Bácher Rudolf 
Magyarországi vezérkép viselő: Szűcs Zsigmondi 

A z 

Unicum Drill' 
egyetemes s o r b a v e t ő g é p sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a legjobb h í r n é v n e k és 
a legnagyobb k e l e n d ő s é g n e k j 
Örvend, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépek! _ 

között az tósp? 
rgjgggj 

első helyet foglalja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készsé 

szolgál:  

ülelichar Ferenez cs. és kir. szab. kizárólagos vetőgépgyára 

Budapest, 
VI. ker., Nagymezó'-utcza 68. 

II ef 
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.Pátria* irodalmi és nyomdai részvőnytáraaság nyomása, Budapest (Köztelek). 




