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Székely kivándorlás. 
A kivándorlás folytán sorvasztott magyar-

ságnak egyik veszélyeztetett pontja a Székely-
föld. A székely kivándorlás ügye öreg idők óta 
foglalkoztatja a közfigyelmet. A székely értel-
mes, szorgalmas, találékony, fogékony elméjű 
nép, az Isten is iparosnak teremtette s azon-
kívül otthonát szereti. Nagyértékü tulajdonsá-
gok, különösen egy nemzetiségek közé ékelt 
népben. És ez a nép megélni még sem tud. 
A mostoha természeti viszonyokkal és a még 
mostohább elhagyatottsággal való. küzdelem-
ben ő marad alul és vándorbothoz nyúlni 
kénytelen. 

A kivándorlás kérdése szőnyegre került, 
gazdasági, társadalmi és humánus intézménye-
ket foglalkoztat ez a kérdés. A megindult ta-
nulmány keretein kivül nem hagyhatjuk a szé-
kelység szomorú létküzdelmét sem. Nagy 
figyelemre tarthat tehát számot a jelen viszo-
nyok között az a tervezet, amelyet Berzenczey 
István javaslatára Maros-Torda vármegye tör-
vényhatósága ez év nyarán fogadott el s most 
megvalósítására törekszik. A tervezet a székely 
háziiparok fejlesztésével és tökéletesítésével 
akarja megszüntetni a kivándorlást előidéző 
okokat. Az erre vonatkozó tervezet minden 
részletében kidolgozva, a gyakorlati megvaló-
sithatásnak teljesen konkrét alapjain nyugszik. 
Kiváló beavatottságot tükröz vissza a Ber-
zenczey javaslata, gazdag tapasztalatok szű-
rődnek át rajta és az érdeklődést eleitől vé-
géig lebilincselni képes, különösen példát adván 
arra, hogyan kell megragadni a kivándorlás 
kérdését gyakorlati érzékkel és hogyan kell 
kijelölni az orvoslás kézzelfogható módjait. 

De bizonyára hatályosabb lesz a mélta-
tásnál, ha magát a tervezetet közöljük, leg-
melegebben ajánlván figyelmébe mindazoknak, 
akik a székelység hazánkban tartásának s anyagi 
felvirágoztatásának szép munkájában közvetlenül 
vagy közvetve részt akarnak venni. A Berzenczey, 
most már a Maros-Torda vármegye nagyszabású 
s a kormányhoz is felterjesztett javaslatánakteljes 
ismertelését következőkben adjuk. 

Szerkesztőség ás kiadóhivatal: 
Bndapest (Közteleit), tllöi-út 25. szán. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

I. 

A székely kivándorlásnak meggátlására 
nem a Királyhágón tul telepítés a helyes mód-
szer nagyon igazat mondott a földmivelési 
miniszter költségvetési expozéjában hogy: 
„Óvakodik vagyontalanok kitelepítésétől, mert 
azon alapeszme vezeti, hogy a kitelepítettek bir-
tokába maradjon a föld". Már pedig tudjuk 
azt, miszerint egy székely sem távozik otthoná-
ból, mig egy talpalatnyi földje van; tudjuk azt 
is, hogy az egyenkénti kitelepítés elveszti 
magyar nemzeti jellegét, ennek alapján az 
egyenként távozók a magyar nemzet köteléké-
ből elveszetteknek tekintendők, azoknak gyer-
mekei már idegen nyelvet tanulnak meg, ez 
által idegen nyelv válik anyanyelvükké. Ezt 
sajnosan bizonyítja a Kis-Kapus, Tövis, 
Szász-Sebes és Nagy-Szeben közötti területre 
kitelepített székely utódok épen ugy a Me-
zőség, valamint Hunyad vármegye terüle-
tén levő tiszta magyar nevü egyesek tel-
jes eloláhodása,1' kik egy szót sem tudnak 
magyarul. 

Tekintve azt a fontos földrajzi fekvését 
a székely földnek, hogy az egyfelől Románia, 
másfelől a királyhágón inneni oláhság közé 
van beékelve, ez által a két oláh csoport 
között kinai falat képezett és képez, ezt állami 
és nemzeti szempontból fenn kell tartani és 
erősíteni. 

A tömeges, illetőleg községeket alkotó 
kitelepítés is csak azon esetben lehet czélhoz 
vezető, különösen magyar állami szempontból, 
ha a telek oly közel helyeztetik el régi ottho-
nától, hogy azzal az érintkezés állandó lehes-
sen, p. o. keresztelő, menyegző, mulatságok, 
isteni tisztelet, temetés, mind állandó össze-
kötő kapcsot képezzen. Ezen kitelepítettek 
utódait egy hegygyei tovább tolni lehet, de oly 
távolságra telepíteni a székelyt, hogy az ösz-
szekötő kapocs megszűnjék, annyit jelent, mint 
a magyar nemzet ezen részét, más nemzetisé-
gek karjaiba dobni. 

Néhai boldogult atyám mint székelyföldi 
kormánybiztos 1848-ban fel lett szólítva az 
első felelős magyar minisztérium által arra 
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nézve, hogy nyújtson segédkezet a székelység 
egy részének, az Alföldre kitelepítés eszközlé-
sére, de már akkor meghiusult ezen törekvés, 
azon természeti akadályok folytán, hogy hegye, 
vize, fája, köve nem lett volna, a légáramlat 
és a klimatikus viszonyok egészen mások, 
továbbá háziipar folytatására anyag a kezükbe 
adható nem volt. 

Ugyanakkor felhozatott azon kérdés, 
ha nem hajlandók a székelyek az alföldre kite-
lepülni, miért mennek tömegesen Oláhországba 
és Moldvába? 

Ezen irányban való vizsgálat azt az 
eredményt szülte, hogy a keleti Kárpátok 
nyugati és keleti oldala egyenlő alkotásuak 
ós természetűek, valamint azt, hogy a keleti 
Kárpátok mindkét oldalának aljában fekvő 
községek vize, levegője, ipara, gazdasági 
munkája teljesen egy, és ugyanaz, továbbá 
azt, hogy a székely intellektuális képzettsége, 
gazdasági és ipari szempontból kelet felé 
megőrzi fölényét, igy tehát a székely értelmi-
ségét, munkaképességét ép ugy tudta értékesí-
teni a keleti Kárpátok keleti oldalán és aljá-
ban, mint otthonában a keleti Kárpátok nyugoti 
oldalán, és aljában; mig ellenben a magyar 
Alföldön a gazdasági munkák és háziiparok 
oly idegenszerűek a székelyek előtt, mintha 
Japánba, vagy Ausztráliába mennének, p. o. 
az Alföldön agyag, fa, kő munka nem létez-
vén, valamint iparanyag sem adható a 
székelyek kezére, igy leleményes teknikai 
képességeiket nem érvényesíthetik. De az is 
figyelembe veendő, miszerint Magyarország 
Románia felőli határa nem természetes, mivel 
nagyrészt nem a Kárpátok hegyélén vonul 
el, hanem legtöbb helyt a keleti Kárpátok 
keleti oldalaljában, ennek folytán a juh- és 
marhalegéltetés közössége a két ország határ-
vonalát majdnem il'uzóriussá teszi. 

Ezen elvek előre bocsátása után azon 
meggyőződésre kell jutnunk, ugy nemzeti, vala-
mint nemzetgazdasági szempontból, hogy a 
legczélravezetöbb, ha a székelységnek itthon, saját 
otthonában adunk munkát, ezáltal teknikai 
ügyességének fejlesztése, valamint jóllétének 
és vagyonosodásáDak eszközlésére alkalmat 
nyujtunk. 

Téves állitásnak tartom azt, mintha a 
Székelyföldön tulsürü népesség lenne. Nézzük 
Belgiumot, Hollandiát, Svájczot stb. a leg-
nagyobb iparállamokat, azt találjuk, hogy népes-
ségük — arányítva a székelységhez — 5—10-szer 
nagyobb és épen ezen nagy lélekszám adja 

T Á R C Z A . 

Id. gróf Pálffy János. 

A lapok nagyrésze ennek a nemes gon-
dolkodású főúrnak elhatározását a kassai gyű-
léssel hozzák kapcsolatba, ugy tüntetve fel a 
dolgot, mintha Pálffy János gróf elhatározására 
az impressziót a kassai gyűlésen elmondottak 
hatásából merítette volna; — ami talán nem 
épen ugy van. 

Nem vonna le ugyan mitsem e magasz-
tos elhatározásnak érdeméből az, ha az tény-
leg a kassai gyűlés ötletéből fakadt volna, 
aminthogy nem változtat a gyűlés érdemén 
sem, hogy az ott elmondottakat ez a fejedelmi 
ajándék épen fedezi. Nagyon véletlenül történt, 
hogy a főúr a kassai gyűlést követő másod-
napra nyújtotta át az ajándékozási okmányt a 
miniszterelnöknek és e véletlen a példaadás-
ban csak növeli annak fontosságát, jelen-
tőségét. 

Pálffy János grófot elhatározásaiban nem 
szokta sohasem egy röpke pillanatban nyert 
impresszió uralni; ő amit tesz — és lett 
legyen az bármily jelentéktelen és aprólékos 
dolog, — azt meggondoltan cselekszi, komo-
lyan megfontolva szándékának minden fázisát, 

meg a kellő munkaerőt, ez a főeszköz arra, 
hogy a házi- és kisipar nagy gyári iparrá fej-
lődjék. 

Maros-Torda vármegyének háziiparai a 
következők : 

1. A laposnád (sáté) ipar, ez meglehetős 
lendületet vett, sőt izlés és csinosság tekin-
tetében annyira fejlett, hogy már nemcsak az 
úgynevezett házi szükségletet fedezi, hanem 
kiviteli czikké emelkedett, szatyor, lábtörlő, 
futószőnyeg, gyékény stb. alakjában. Pe ezen 
háziipart azon veszély fenyegeti, hogy a 
tavak lecsapolása, valamint a völgyi patakok 
szabályozása folytán, az ehhez szükségeltető 
laposnád (sáté) kipusztul és az ipar anyag-
hiányából kifolyólag, ezen iparágnak meg-
szűnésétől lehet tartani. 

2. A szalmaipar megyénkben több ezer 
embert foglalkoztat, de a szakképzett vezetés, 
gépek és a divatos modellek hiányában ezen 
iparczikk csakis helyi üzlet tárgyát képezi, mi 
pedig ezen iparág értékesítésének 80% teszi. 
Ezen iparágnál gazdáink nem veszik figye-
lembe azt, hogy a szemet, illetőleg gabonát 
termő szalma nem való ezen iparág anyagául, 
mivel a jó földbe vetett buza szalmája széles, 
durva és vörhenyes, igy fehér fonásra nem alkal-
mas. A szalmafonásra alkalmazandó szalma 
gyenge földbe sürüen vetendő, továbbá nem sza-
bad annál a kalász, hanem csakis a szalma meg-
érését várni. Gazdáink nem látják be, hogy ezen 
ipartermény sokszorosan többet jövedelmez, 
mint a gabona, illetőleg magtermesztés. Különö-
sen nagy hiba, épen az ezen iparágban dol-
gozóknál, hogy nem veszik ezea iparanyag 
termesztését kezükbe, ezáltal jó anyagot szerez-
nének otthon, nem kellene messze földről 
hozni az iparanyagot, hisz saját földjeik alko-
tásánál fogva a legjobb az I. osztályú szalma 
fonó anyag termelésére; végül ezáltal elérnék, 
hogy iparczikkeik kiviteli áruvá válnék, minek 
folytán 10—20 szoros árakat nyerhetnének. 

3. A faipar ez a legkevésbé fejlesztett, 
valamint a legprimitívebben kidolgozott iparág. 
Látszik ugyan a székelynek ezirányban nagy 
hajlama és leleményessége, de viszont a szak-
képzettség hiányzik. Fontos pedig a népre, 
hogy ezen ipar nem időhöz kötött munka, 
végül ez iránybán kiapadhatatlan anyagforrás-
sal rendelkezünk. Ezen iparágban, jövedel-
mezősége mellett, ha az szakszerüleg Ízléssel 
leend kidolgozva, világpiaczi iparczikkeket ál-
lithatunk elő, mivel nemsokára a fa kevesebb 
lesz, mint a vas s mig a vasat mindig lehet 

hogy vájjon nem lesz-e annak, — ha idegen 
körülményekre is kihatólag, kedvezőtlen követ-
kezménye, ha vájjon nincs-e benne olyas 
valami, ami önzetlenségének rovására félre-
magyaráztathatnék;' s csakis ha ebben az 
irányban terve neki teljes megnyugvást nyújt, 
akkor teszi meg intézkedését. 

És ez nem első nagyobbszabásu aján-
déka; adott ő már katholikus meg protestáns 
templomoknak ép ugy jelentékeny ajándékokat, 
mint ahogy nagy összegeket zsidóknak is jut-
tatott ; de erről kevesen tudnak és ez eléggé 
jellemzi az ő nemes gondolkodásmódját, ér-
zületét. Szentül meg vagyok győződve róla, 
hogy ha ezt a nagy nemzeti ajándékát titok-
ban adhatta volna, őt kellemesebben érintené, 
mint igy, mert egyéniségével fölötte áll min-
den hála- és köszönetnyilvánításnak. 

1827 aug. 14 én született, ma tehát 73 
éves, amely magás kor azonban nem látszik 
meg rajta. A rendszeres és a pedantériáig 
pontos életmód fentartotta őt abban a rugé-
konyságban, életerős egészségben, amilyennel 
nála sokkal fiatalabb emberek is alig dicse-
kedhetnek ; memóriája meg csaknem fenome-
nális. Tudok egy esetet, amikor 1895-ben egy 
gazdasági kisebb ügyesetről volt szó, amely-
nek régebbi adataira szükség volt; á gróf ex 
abrupto visszaemlékezett, - hogy az 1864. 

| augusztus hó 24-én ekkor és ekkor délután 

más alakká változtatni, addig a fát nem. Jelen-
leg a primitíven kidolgozott faiparáruczikkeink 
nem képezhetnek kiviteli czikkeket, csakis a 
helyi szükséglet által használhatók fel, illető-
leg csak a helyi piaczon értékesíthetik, holott 
minden iparágnak főczélja az kell legyen, 
hogy más piaczról hozzon pénzt ipartermé-
nyeiért, valamint, hogy ne alapítsa üzletét 
csak a helyi piaczra, mivel igy a kinálat igen 
nagy lévén, az áru értéke nagymértékben 
csökken. Ezen körülmény pedig nagyon lehan-
goló hatással van, igy a helyett, hogy ezen 
ipar fejlődjön, annak megszűnésétől lehet tar-
tani.. Végül a faiparnak van egy igen fontos 
előnye, az pedig, hogy ezen iparágban az 
utolsó favágótól kezdve, a legizlésesebben, szak-
szerűbben, és magasabb iskolák által kiképzett 
egyén is talál munkakört, ez által mindenki 
érvényesítheti képességét. 

Reiter gyufagyártelepét Parajdról át-
helyezte Kolozsvárra, ennek következtében 
száz meg száz munkás maradott foglalkozás 
nélkül. Különösen sújtja ez a vármegyénk 
szorgalmas, tiszta székely kis-küküllővölgyi 
lakosait. Feltétlen kötelességünk tehát uj 
iparág létesítése által kereseti forrást nyitani a 
kézi és fuvar munkára és az igy elvesztett jövedel-
meket kárpótolni, esetleg fokozni. Ezen iparág 
létesítése czéljából a volt Marosszék 127 
község tulajdonát képező havast tartom leg-
czélszerübbnek. 

Több ez irányban lelkesülő egyénnel 
érintkezésbe lévén, hajlandó vagyok egy 
szövetkezetet szervezni ,Elsö Székely faipar 
szövetkezet" czimén Szovátán, ezen iparvállalat-
nak iparágai a következők lennének bükk-
fából : 

a) Csizmakéreg gyártása tekintettel arra, 
hogy ez világpiaczi áruczikk. 

b) Oörléez és butorrészletek gyártása, a gör-
léczmily általános szükséglet, bizonyítja az, hogy 
Szász-Régenben Weinrich gyáros drága tele-
pen, drága munkásokkal, távol eső helyről, magas 
áron vett és szállított fából dolgozik, mindezek 
daczára gyára fényesen prosperál, valamint az, 
hogy eleget előállítani nem képes. A butor-
részletek gyártása hasonlólag igen fontos, mi-
vel vidéki vállalkozók csak abból csinálnak 
üzletet, hogy például ajtófélfát szállítanak 
Budapestre és Bécsbe, hát milyen ipar kutfor-
rás lenne a butorrészletek, minta szerénti ki-
dolgozása ? 

c) Kefefagyártás. Ez egy igen fontos 
iparág, annál is inkább, mivel oly áruczikket 

4 órakor történt; persze nagy völt az ámulat, 
amikor az akták csakhamar megtaláltatván, a 
grófnak állítását fényesen igazolták is; de igy 
emlékezik mindenre oly pontos preczizitással, 
amilyenre ritkán van eset. Mint 17 éves ifjú 
már nagykorusittatta magát és átvette ma 
csaknem 100 ezer holdra menő birtokainak 
vezetését és hogy miképen gazdálkodott, erről 
vagyona tehet csak tanúságot. Rendkívül 
szorgalmas; kora reggeltől késő estig íróasz-
tala mellett található, dolgozik, tárgyal, min-
denről tud és mindenben rendelkezik gondo-
san, szakavatottsággal és mesés pontossággal. 

Nagyon sokat utazott és látott, de nem-
csak látott, hogy lásson, hanem hogy tanulva 
oktathasson; légió azoknak száma, akik a 
művészetekben tőle tanulták meg nemcsak a 
remekek csodálását, de megértését is és légió 
azoknak száma, akiket ő faragott fáradhatat-
lan gyámolitással művészekké, nagy, neves 
emberekké. Az ő nevének tisztelete sokakban 
él és sokakban marad meg örökké a hozzá 
való ragaszkodás. Ugyancsak embernek kellett 
lennie a talpán annak a művésznek, tudósnak, 
vagy mesternek, aki vele vitába mert bocsájt-
kozni; az ilyen bizony izzadva jött ki tőle, de 
a legmélyebben átérzett tisztelettel, csodálat-
tal és hálával is egyszersmint a tőle tanul-
takért. Régészeti és művészeti dolgokban az ő 
tudása valóságos ősforrás, amely tudás, ha ő 
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produkál, melyet használni nem lehet, mivel 
ha a kefe elromlott, annak fáját eldobják, 
továbbá, mivel ezen iparágban a legkisebb 
szakképzettség ép ugy érvényesülhet, mint a 
legügyesebb munkás, mivel száz meg száz 
alakú kefe készül, a legdurvábbtól a legcsi-
nosabb és ízlésesebbig. Nevetségesnek találom, 
miszerint ahhelyett, hogy nyers anyagunkat 
feldolgozva hozzuk forgalomba, ellenkezőleg 
azt feldolgoztatva az idegenben, százszoros 
árban vásároljuk vissza. 

d) Szekéralkatrészek és szekerek gyártása. 
Vármegyénkben az egész Kibéd községe házi-
iparként kerék- és szekérgyártással foglalko-
zik. De mivel a község és biztossági erdők 
le vannak vágva, anyag hiányában szerivednek 
s vagyoni erejük nem elég arra, hogy mun-
kára alkalmas, légen szárított nagy farakást 
tartsanak. Mert eltekintve a nagy tőke befek-
tetésétől, a levegőn való szárításhoz 15—20 év 
idő szükséges, ezáltal oly nagy anyagot kell 
összehalmozni, raktározni és kezelni, hogy az 
egy község munkaerejét felemésztené s emel-
lett nagy forgalmat ilymóddal elérni lehetet-
len. Görlécz, butorrészletek, finomabb kefefa, 
szekéranyag, házieszközökhöz szükséges fa-
anyagok csakis gőzszáritással tehetők biztos 
munkaanyaggá, még pedig az úgynevezett fá-
radt gőzzel, mert a friss uj gőz "a fa szárí-
tásra, illetőleg kilúgozására nem alkalmas, 
mivel az rohamos kitörése által, egy bizonyos 
hártyaszerű burkot alkot a fa körül, ezáltal 
meggátlódik a fa kilugozásásához szükséges 
gőznek behatolása a fasejtekbe, ebből kifolyó-
lag a gőzfejlesztő motor egyéb ipartermény 
gépei hajtására használandó, azután az igy 
megmaradóit, úgynevezett fáradt gőz hasz-
nálandó fel a lugozásra, illetőleg a fa kiszárítására. 
Ha ezen szárítási szisztéma nem tenné szük-
ségessé a gőzmotor alkalmazását, egészen 
mellőzhető volna, mint mozgatóerő, tekintettel 
a székhavason létező sok és bővizű, gyors 
esésű hegyi patakra. Lehet ugyan kiszárítást, 
illetőleg kilúgozást vízzel is eszközölni, de 
csak egész tönk, nem már kinagyolt alkotré-
szek alakjában, mivel görbülési veszélyek fe-
nyegetnek s mellőzve a görbülést, azon ne-
hézség is mutatkozik a vizzeli lugozásnál, 
hogy mig a gőzszáritással a fát 3 hét alatt 
teljesen biztos munkaképessé tehetjük, addig 
a vizzeli szárításhoz 9—10 hónap szükséges. 
Ebből látszik, hogy a vizzeli száritásnál 
20-szor annyi anyag, befektetés és raktározás 
kívántatik, mellőzve azon munkaköltséget, mi 

szükséges, hogy minden nap vizsgálat tárgyává 
tétessenek a vizbe sülyesztett tönkök, mivel 
a viz sebessége valamint hőfoka különböző, 
holott a gőz nyomása és hőfoka mindég egyen-
letes, végül a fáradt gőz csövei az utó szárító 
kamarát melegítve, a végleges biztos szárasz-
t.ást eszközli a faanyagnál. 

Hajlandó vagyok Kibéd község szekér-
készítőinek, biztos munka, és , ez által szép 
jövedelmi kutforrást nyitni, az által, hogy 
adok munkaanyagot, fát, ingyen nagyolják ki 
a havason, ezen kinagyolt alkatrészeket gőz 
szárasztó utján biztos munkaanyaggá téve 
adom át nekiek, mindamellett munkabérül 
megadom a jelenleg fennálló 8 forint árt, 
holott eddig ezen összegért saját anyagokból 
készített szekereket adtak el, csak azt kötöm 
ki előre, hogy ha más vidékeken dívó szekér-
mintát hozok, ahoz hasonlókat lesznek köte-
lesek készíteni. Czélom ez által az, hogy a 
kerekes ipar ne csak saját piaczunkra szorul-
jon, hanem idegen piaczot keresve, az anyag-
és munkaérték vármegyénkbe jöjjön vissza, 
valamint ezen nagy forgalom folytán állandó 
munka legyen. A kerekes-ipar emelése a 
kibédi és vidéki kovácsok iparát is éltetné 
mivel ezen két iparág elválaszthatlan kapcso-
latban áll. 

(Folyt., köv.) 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovácsy Béla. 

Temes vármegye lótenyésztése. 
Hazánk egyik legfontosabb exportczikkét 

a ló képezi, ebbeli kivitelünk évről-évre foko-
zodik. 1898. évi exportunk 31289 drbot szám-
lált, mig az elmúlt 1899. évben már 36008 
drb. lovat szállítottunk ki a határon. A külföld 
nagyrészt hadserege részébe szerezte be itt 
pótlovait, hiszen katonai czélokra lovaink szinte 
konkurrenczia nélkül dominálják nemcsak az 
európai, hanem — mint azt dél-afrikai expor-
tunk is igazolja — majdnem az egész világ 
lópiaczait. A magyar ló munkabíró, kitartó és 
edzett, mint könnyű hátas, vagyis huszárló 
egyszerűen páratlan. 

A délvidék már régibb idő óta tekintélyes 
lótenyésztéssel bir. Temes vármegye lakosságá-
nak zöme — a szerb és román ajkuakat sem 
véve ki — nagy előszeretettel foglalkozik a 

lótenyésztéssel és gazdáink jövedelmének nem 
csekély hányadát épen a lótenyésztés révén 
származó bevétel képezi. 

Közelebbről 1 vizsgálva azonban e vár-
megye lóanyagát. szembe ötlik, hogy az 
állomány túlnyomó részében silány, rop-
pant vegyes, községenkint változó. Egységes 
tenyésziránynak alig akad nyoma, minek 
folytán a vármegye lótenyésztése, csekély 
kivétellel, ma is majdnem oly messze van 
konszolidácziójától, mint volt 1—2 évtized 
előtt. Az emiitett kivételeknek ama, mintegy 
élesen határolt szigeteket képező községek 
tekinthetők, ahol ellentétben a többi községek 
tenyészeteivel, a használatnak, igényeknek és 
keresletnek teljesen megfelelő jó lóanyaggal 
találkozunk. E községek helyes tenyészirányá-
nak okát könnyű kitalálni, ha tudjuk, hogy itt 
hosszabb idő óta, sőt talán évtizedeken ke-
resztül állami fedeztetési állomás van, mely 
befolyását az illető tenyészetre oly döntően 
érvényesitette, hogy á legtöbb helyen egyöntetű 
anyaggá változtatta át a község lóállományát. A 
többi község lóállománya, mely az állami fe-
deztetési állomásokat nélkülözni kénytelen, 
eléggé mutatja a tenyésztésnek hátározott 
pangását. 

Temes vármegye 222 községéből a f. 
évben csak 33 birt állami fedeztetési állomás-
sal 95 drb ménnel. A többi község állománya 
részére 186 drb mén állt rendelkezésre, még 
pedig 15 kisorolt állami, 43 állami felügyelet 
alatt álló községi, 47 községi és 81 tenyész-
igazolványnyal ellátott magán-mén. 

Eléggé ismeretes, hogy az utóbb felsorolt 
községi és magán-mének rendszerint sem 
kellő fajtajelleggel, sem pedig kiváló egyéni 
tulajdonokkal nem bírnak, tehát nemesebb, 
vagy legalább egyöntetű jellegű utódok elő-
állítására aligha képesek. 

Lehetséges ugyan, hogy más, vagyo-
nosabb vidéken, gazdagabb községekben jobb 
minőségű községi mének is találhatók, de 
Temes vármegyében, mely pedig nem tartozik 
épen az ország szegényebb vármegyéi közé, 
községek anyagi helyzetükhöz képest tenyész-
ménjeiket 600—1000 korona átlagos árban 
vásárolják; már pedig ez áron tudvalevőleg 
csakis másodrangú mének szerezhetők be, 
melyekkel valamely állomány javitása neme-
sítése, vagy pláne konszolidácziója semmiképen 
el nem érhető. 

Temes vármegyét fizért idézem, mert e 
megye lótenyésztését legjobban ismerem, de 

utána egy műben maegmaradna, megbecsül-
hetetlen kincs lenne. 

Minden, amit ő a külföldön talált, ami 
akár nemzeti vonatkozásánál, akár történelmi 
értőkénél vagy egyéb müértékénél fogva ritka 
és becses volt, azt ő — ha egy vagyon árán 
is — megszerezte, azért hogy haza hozhassa, 
hogy itt legyen; és ebben fekszik gróf Pálffy 
Jánosnak nagy honszeretete mellett megbecsül-
hetetlen mesés értékű vagyona. Képei, régi-
ségei, gobelinjei, bútorai, műtárgyai — mind-
megannyi ritka és drága darab, — talán 
számra nézve is alig leltározhatók, —mübecs-
értékükre nézve meg talán épen meg sem is 
becsülhetők, pénzben ki sem is fejezhetők; 
párisi, bécsi, budapesti és pozsonyi palotáiban, 
királyfai kastélyában, bazini, vöröskői és baj-
móczi váraiban annyi műkincs és mesés ér-
tékű ritka gyűjteménye a műtárgyaknak, régi-
ségeknek van felhalmozva, azaz remek esopor-
tozásokban elhelyezve, hogy ahoz sem számra, 
sem értékre nézve hasonlót — még a muzeu-
mokat sem véve ki — nem tudok; és ez nem 
is csoda, ha elgondoljuk, hogy egész életén át 
annak élt úgyszólván, hogy ezeket a világ 
minden részéből felkutassa és megszerezve, 
hazahozza ; amit nem gyüjtüszenvedélyből tett, 
— ez profanizálná az ő magasabb, nemesebb 
szándékait, — hanem tette azért, hogy ezzel 
majdan hazáját tegye nagyobbá, gazdagabbá. 

Nagyon kicsiny azoknak a szerencsések-
nek száma, akiknek alkalmuk volt egyik-má-
sik kastélyában, várában vagy palotájában látni 
és csodálni azt a kincshalmazt, amelynek a 
gróf a tulajdonosa ; a lelkesedés, a pietás és 
a csodálat vegyes érzelmei bilincselik le az 
ember lelkületét láttára ennek, a sok reme-
kebbnél remekebb darabokat rejtő tárháznak, 
amilyent csak egy gróf Pálffy János müizlése, 
tudása és áldozatkészsége hozhat létre. 

És ha ő most tett nagy nemzeti ajándé-
kával magának ércznél maradandóbb emlék-
oszlopot emelt és a haza az ő nevét a leg-
hazafiasabb főurak névsorához aranybetükkel 
fűzi oda, ezt a momentumot ötletnek tartom 
ama kívánság megnyilatkozásához, vajha minél 
többen azok közül, akiket a gondviselés ki-
váltságokkal áldott meg,* Pálffy János gróf ön-
zetlen tényéből buzdulást merítenének ahoz, 
hogy a haza oltára előtt elvonuljanak. 

Amint mondani szokás : „a jó Isten mo-
solyogva tekint le arra a darab földre", a 
milyen például Vöröskő is, amelynek várépü-
letét gróf Pálffy János tanárok és tanulók 
üdülőhelyéül szánt.' Szebb és alkalmasabb 
helyet kivánni alig lehetne ; egy magaslaton, 
százados fenyvessel borított magas hegyláncz 
lábánál fekszik, uralva az egész vidéket, dél 
és délkelet felé az elterülő síkságot, csaknem 
közepén oly vidéknek, amelyen történelmi 

multunk sok érdekes és emlékezetes mozza-
nata folyt le, ahol tehát a tanuló emelkedet-
tebb lelkülettel, ihletten tekint alá a völgybe, 
amelyen lelki szemei előtt végigvonulnak 
azok, akik e véráztatta helyeken küzdöttek 
annyi időn át szent ügyünkért, a hazáért. 

És hogy ép ezt a helyet választotta a 
nemes főúr, a nagy hazafi arra a czélra, a 
melyre kijelölte, holott számtalan birtokai 
közül másikat is adhatott volna területre és 
reális értékre nézve, ez is amellett szól, hogy 
ő igen is meggondolt mindent akkor, amikor 
ezt az ajándékot lette; és igy gondolt arra is, 
hogy azok a gyermekek, ifjak, akik ott üdülni, 
azt a vidéket bejárni fogják, annak a földnek 
minden rögét látva, ismerve, egyszersmint 
megtanulják a hazát szeretni, annak földjéhez 
ragaszkodni s történelmi multunkat csodálva 
és tisztelve, magyar voltukért rajongni. Ebből, 
hogy itt is a gróf magasabb irányú törekvé-
seit látom megnyilvánulni, gondolom és hiszem, 
hogy nem "épen és egészen a kassai gyűlés 
tette nála az ajándékot, hanem egy lelkében 
korábban megdobbant szívverés, amely mint 
a többi, csak a hazának szól. Áldja meg őtet 
érte a magyarok Istene! 
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azt hiszem, nem nagyot csalódom, ha a többi 
vármegye ebbeli viszonyait is többé-kevésbé 
szinte ilyennek vélem. 

Lótenyésztésünk e kóros állapota, szerény 
véleményem szerint, csakis oly módon volna 
orvosolható, ha az eddiginél sokkal szélesebb 
körben lehetővé tétetnék, hogy kistenyésztőink 
is olcsó áron, kifogástalan jó apaménekhez 
juthassanak, vagyis, ha az állami fedeztetési állo-
mások, a tényleges szükségletnek megfelelően 
jelentékenyen szaporittatnának. Felesleges talán 
bővebben fejtegetni, hogy a kistenyésztő kizárólag 
az állami mének révén juthat ezidőszerint kan-
czáihoz való nemes származású, kitűnő egyéni 
tulajdonokkal is biró apaménekhez. 

Az állami fedeztetési állomások szaporí-
tása vármegyénk közegeinek rég hangoztatott 
óhaja; egy-egy állomás elnyeréseárt leg-
messzebb menő kedvezményeket helyeznek ki-
látásba. Csakhogy a jóakarat ebben az eset-
ben nem sokat segít, mert tagadhatatlan, 
hogy a m. k. méntelepek jelenleg nem rendel-
keznek elegendő számú ménnel, hogy a mind-
inkább növekedő igényeknek megfelelhes-
senek. 

Nemcsak a mének mennyisége elégtelen, 
hanem köztudomásúlag a kezelő, méneskari 
katonák létszáma is sokkal csekélyebb, sem-
hogy a szolgálat már most is teljes preczizi-
tással végezhető volna, annál kevésbé vihető 
keresztül tehát a mostani méneskari állomány 
mellett a ménlovak kellő szaporítása. 

Igen valószínű, hogy földmivelésügyi 
miniszterünk, Darányi Ignácz, kinek hazánk 
állattenyésztése már is olyan sokat köszönhet, 
ha illetékes helyről erre felkéretik, nem fog 
elzárkózni ama szükség előtt, hogy az eddigi 
méntelepek intézményét minden irányban ki-
bővitse, még pedig ugy, hogy nemcsak a mén-
telepek láttassanak el megfelelően nagyobb számú 
ménnel, hanem hogy a honvédelmi és a közös 
hadügyminiszterrel egyetértőleg a méntelepek 
katonai létszáma is tetemesen emeltessék. Az 
ország fejlődő lótenyésztése a jelenlegi status 
elégtelenséget évről-évre érezhetőbbé teszi és 
égetően sürgeti a keret kibővitését. 

Nem lehetetlen, hogy e szükséges reform 
keresztülvitelénél a parlament közjogi ellen-
zékének rég hangoztatott óhaja, hogy a mén-
telepek katonai státusa a közös hadseregből a 
m. k. honvédség keretébe illesztessék, épen 
ez alkalommal megvalósítható lesz. De bármi-
képen legyen is, a méntelepek kibővítése, az 
állami fedeztetési állomások tekintélyesebb 
szaporítása felette szükséges és ezért e kérdés 
megoldása továbbra már alig halasztható. 

Feiler Alfréd. 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád, 

A czukorrépa munkaszükséglete. 

F. B. ur az alábbi kérdést intézte a 
szerkesztőséghez: 

Czukorrépát akarok jövő évben termeszteni, 
nem nagy területet, mindössze 25—30 kis 
holdon. A kapálási időben itt a napszámos-
viszony oly rossz, hogy a napszámosokkal 
való kapáitatásra számítani nem lehet. Hó-
napszámra kaphatnék 8—10 írtért, koszt nél-
kül lányokat, de amennyiben gazdaságomban 
más munkára őket nem tudom alkalmazni, 
kérdem érdemes-e ezen kisebb területhez igy 
hónapszámosakat alkalmazni? Hogy mindig 
legyen dolguk, hányat alkalmazhatok és hogy 
a munkát mindig időben elvégezzék, mikortól 
meddig kötelezzem őket és hogy igy a költség 
nem lesz-e tulnagy? 

A czukorrépa megroivelése a talaj minő-
sége és gondosabb, vagy hanyagabb előkészí-

tése, valamint az időjárási viszonyok szerint, 
hol több, hol kevesebb kézi erőt igényel, 
amihez még az alkalmazott munkások ügyes-
sége is hozzájárul. Ha minden munka csakis, 
kézi erővel, gépek nélkül végeztetik egy kis 
hold (1200 D0) répaföld miveléséjiez szükséges 
s pedig: 

Az első kapáláshoz... 4—5 napszám 
az egyezéshez 7—9 » 
a második kapáláshoz 5—6 , 
a harmadik kapáláshoz 4 — 5 

összesen 20 — 25 napszám. 
Ezek a munkák május elsjjétől junius 

végéig tartanak s ha ezen időszakra 50 
munkanapot számítunk, akkor 30 kis hold 
répaföldet felvéve, a munkaszükséglet követ-
kezőképen alakul: 

E terület megmivelóséhez szükséges 
(30 X 20 — 25) 600—750 munkás; ezt 50 
napra elosztva, a 30 hold répa rendes meg-
miveléséhez áUandóan 12—15 munkásra lenne 
szükség'. De ezek a munkák csak május és 
juniusban veszik igénybe a munkásokat, julius 
elejétől szeptember közepéig pedig szünetel a 
répa munka, mely időben a hónapszámra 
fogadott munkásokat az aratás, cséplés s eset-
leg a takarmányfélék betakarításánál szokás 
foglalkoztatni. 

A répa kiszedése kis holdanként 25—30 
munkást igényel; a 30 hold kiszedéséhez tehát 
750—900 munkanap szükségeltetik és mint-
hogy ezen munka szeptember közepétől októ-
ber végéig szokott tartani, mely időszakban 
legfeljebb 40 munkanapra lehet számítani, a 
kiszedéshez 20—24 állandó munkásra lenne 
szükség, hogy a munka rendes idő alatt be-
fejezhető legyen. 

Ha a kérdésttevő gazda a szerződtetendő 
munkásokat az aratás ideje alatt elfoglalni 
nem tudja, akkor a 30 hold répa megmivelósé-
hez csak május és juniusra kellene 12—15 
hónapszámost felfogadni, akik aztán az aratás 
alatt más gazdaságokban kaphatnának munkát. 
A répaszedés idejére pedig legaiább 20 
állandó munkást kellene szerződtetni, akiknek 
azonban a munka szakmányba is kiadható 
lenne, hogy gyorsabban haladjon s akiknek 
egy kis hold répa kiszedése és tisztogatásáért 
16—20 koronát, vagy egy métermázsa répa 
kiszedése és tisztításáért 12—16 fillért lehetne 
fizetni. 

Ha a kimutatott munkásszükséglet oly 
hónapszámosokkal fedezhető, akinek havi bérök 
16—20 korona, akkor nem kell attól tartani, 
hogy a czukorrépa termelése túlságos költség-
gel fog járni. H. A. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

A mezőgazdasági gépi és kézi-
munka közti viszony hazánkban. 

ív. 
Az aratás. 

A magyar mezőgazdasági munkás fő-
keresete az aratás. Mikor az agrárszocziálista 
apostolok azt kezdték hangoztatni, hogy ezt a 
munkát a gazdák ezentúl géppel fogják végez-
tetni, méltán megdöbbenhetett a munkásosztály, 
melynek úgyszólván létkérdése volt az aratás. 
A nagyközönséget is könnyen félrevezette ez 
a hir és az aratógépek csakhamar rettegett 
ellenségeivé váltak a mezőgazdaság? munkás-
nak — névleg 1 

A valóságban itt is egészen máskép áll 
a dolog és a mi viszonyaink szerint biztosra 
lehet venni, hogy az az idő, mikor az arató-
gépek használata tényleg érezhető lesz a 
munkásosztály keresetcsökkenésénél, még nagyon 
messze van. 

Ami az aratógépek elterjedését illeti, 
arra nézve az 1895-iki statisztikai összeírásban 
a következő adatok találhatók: Marokrakó 
aratógép volt az országban 2247 drb, kéve-
kötő aratógép 794 drb, tehát összesen 3041 
drb. Miután e gépek behozatala 1899-ig szin-
tén majdnem 100°/o-al emelkedett, itt sem 
lehet nagyon a hiba, ha e gépek mai számát 
megkétszereződöttnek veszszük fel, mely szerint 
tehát az országban „ 1899-ben volt 4494 drb, 
kerekszám 4500 drb marokrakó aratógép és 
-1588 drb, vagy kerekszám 1600 drb kévekötő 
aratógép. 

A földmivelési statisztika szerint 1898-ban 
búzával bevetett terület 5.281 655 kat, hold 
rozszsal „ „ 2 445,366 ,, „ 
árpával „ , 1.762332 „ „ 
zabbal „ „ 1.689,336 „ 

összesen 11.178,689 kat. hold 
kalászos várt aratásra. E területre jutott 
közel 6f00 db aratógép, tehát 1 db arató-
gépre esett 1832 5 kat. hold. Részletezvén a 
területet a gabonanemüek szerint, 

1 aratógépre jutott 865 8 kat. hold buza 
400-8 „ „ rozs 
288 9 , , árpa 
260-5 „ , zab 

Egy aratógépre, feltéve a legjobb esetet, 
mikor mind a négyféle gabonában dolgozhat 
s igy átlag 18 munkanap esik rá, naponként 
6 kat. holdnyi munkabírással, 108 kerekszám 
110 kat. holdat lehet felvenni. Ez eset-
ben az a 6100 drb aratógép learat 671,000 
kat. holdat, tehát kézi munkára marad 
10.507,689 kat. hold. Ezért holdanként or-
szágos átlagban 9 koronát számítva, 94 569,201 
korona munkabért fizet a gazda. 

De itt is felvehető, hogy a learatott terület 
30°/o e kisgazdák birtoka, kik maguk végezvén 
az aratást, munkabért nem fizettek, tehát a 
valóságban 7.355,383 kat. hold került fizetett 
kézi aratásra, a 9 koronás átlagbanj65.768,447 
korona munkabérért. 

A felhozott statisztikai adatok az arató-
gépek elterjedésére és használatára vonatkozó 
legjobb esetet tüntetik fel. A valóságban ez 
nincs igy, legfeljebb kivételes esetekben, ritka 
helyen található meg az aratógép oly kihasz-
nálása, mint az fent jelezve van. Rendes 
körülmények közt alig van rá eset, hogy az 
összes aratógépek a legteljesebb mértékben 
kihasználtassanak. Ezt egyrészt kizárja nálunk 
maga az aratási munka, másrészt az aratandó 
termény állapota. 

Legtöbb gazdaságban ugyanis, hol arató-
gépet használnak, azok csak kisegítők gya-
nánt szerepelnek olyankor, ha a gabona 
egyszerre érik és a szegődött aratók nem 
győzik a munkát. Ilyenkor a gazda rá van 
kényszerítve a gép használatára, nehogy egész 
évi fáradsága kárba veszszen. Oly gazdaság, 
mely összes gabonatermését kizárólag gépek-
kel arattatja le, Magyarországon alig akad. 
Rendesen csak egyik-másik terményébe állítja 
be a gazda a gépet, a többit kézimunkások 
vágják le. 

De eltekintve a fent idézett statisztikai 
adatoktól, melyek pedig elég fényesen doku-
mentálják, hogy az aratógépek manapság még 
egyáltalán nem veszélyeztetik a munkásnép 
kenyerét, lássuk azokat az okokat, mi vet 
gátat az aratógép elterjedésének és miért 
nincs oka a munkásnépnek félni az arató-
géptől ? 

Az aratógépek általános elterjedésének 
egyik legnagyobb gátja a magyar gazdák 
idegenkedésében keresendő. Miután az arató-
gépek, de különösen a kévekötő aratógépek 
mesterségesebb szerkezetűek s csak akkor 
használhatók eredménynyel, ha az illető gép-
kezelő munkás gépét teljesen ismeri, a gazdák 
pedig általában nem szivesen adják rá magu-
kat az uj szerkezetek kellő alapos tanulmányo-
zására és cselédjeik beoktatására, aránylag 
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nagyon kevés nálunk a hozzáértő ember, de 
különösen cseléd. Igy tehát a gazda, ha csak kézi-
munkást kaphat, nem nyul a géphez, illetve nem 
vesz gépet. Ugyancsak jórészt a gazdák okai 
annak, hogy az aratógépek használata nem oly ál-
talános mint pl. a nyugoti vagy keleti államokban. 
Az aratógépeken ugyanis, számos részből lévén 
összerakva, egyes jobban igénybe vett részek 
hamarább elkopnak esetleg eltörnek, rendesen 
munka közben. A gép, mig a hiba helyre 
nincs hozva, nem dolgozhat. Kell, hogy a 
hamarább kopó vagy törésnek inkább kitett 
géprészekből tartalékot tartson a gazda. — 
Ezt rendszerint nem teszik s ha munka közben 
baj éri a gépet, megakad a fontos, halasztást 
nem tűrő dolog, néha napokig is. Nagyon 
természetes, hogy az ilyen fennakadások elked-
vetlenítik a gazdát, ki aztán inkább kézi mun-
kást fogad jövőre, semhogy gépekkel vesződjék. 
És bár a hiba jórészt a gazdában keresendő, 
mégis a gépet löki félre, miről ékes tanúsá-
got szerezhet magának mindenki, ha végig 
nézi az aratógépet vett gazdaságok ócska vas 
közé dobott aratógépeinek tekintélyes számát, 

Hazánkban éppen nem ritka a gabona 
megdőlése. Dőlt gabonában géppel csak ügyes 
munkás tud aratni, ilyen ügyes munkás pedig 
nálunk még nagyon kevés van. Mi ennek a 
következménye? Az, hogy a gép félre áll s 
újra eljön a kézi munkás. És hogyha a gazda, 
daczára annak, hogy jó kezekben a géppel való 
aratás feltétlenül olcsóbb, jobb és gyorsabb 
mint a kézi munka, csak valamire való elfo-
gadható árban is kaphat kőzi munkást, inkább 
ezt veszi mint a gépet. 

Erre is bizonyítékkal szolgálhatnak az 
aratógép-kereskedök, kiknél nem ritka eset a 
visszarendelés, de bizonyíthatják ezt nagy ura-
dalmak ijesztőnek összevásárolt és felállított, 
de nem dolgozó, hanem lassanként rozsdá-
sodó aratógépkészletei. 

Tehát nagyon kár az agrárszocziálistáknak 
lármát csapni olyankor, mikor arra ok nincs! 
Annak a 6100 aratógépnek legalább egyhar-
mada nem lát gabonát! És még inkább illusz-
trálják ezt az alábbi számok, melyek szintén 
egy aratógép-kereskedő szívességéből közölhetők. 

Egyik legkitűnőbb aratógépünkből eladatott 
marokrakó kövekötő 

1895-ben 3 drb — drb 
1896-ban 6 , 3 „ 
1897-ben 18 „ 8 , 
1898 ben _ > _ 7,9 „ 59 „ 
1899-ben T 14 „ 32 , 
A munkásmozgalom eredménye itt is 

meglátszik. Amig fenyegetett, szaporodott a 
gép száma, amint megszűnt, csökkent! 

De ha nem restel.ik az agrárszocziálista 
apostolok a fáradtságot és aratás idején be-
járják az országot, meggyőződhetnek róla, 
hogy ott, ahol munkásnép van, gép alig 
dolgozik és ott, ahol géppel aratnak is, meg-
van a kézi munkás keresete. A marokrakó 
aratógép 8—12 munkás, a kévekötő aratógép 
2—4 munkás nélkül nem dolgozhat. A magyar 
gazda sohasem vette ki a szegény ember 
szájából a falatot, de a lelketlen izgatók által 
felbujtott munkásnép tulköveteléseit sem fizet-
heti meg. S hogy Magyarországon zsandárral 
arattak, hogy . sok szegény elvakított munkás 
sírva nézett elveszett kenyere után, annak 
nem az aratógépek, hanem az agrárszocziálista 
apostolok voltak okai! 

A gép igenis versenytársa a kézimunká-
nak és a technika fejlődése ennek a verseny-
társnak hatalmát tetemesen fokozni fogja 
még. Szerencsőre azonban azt látjuk, hogy a 
géptechnika emelkedésével és a gépek roha-
mos terjedésével a kézierőszükséglet nem 
hogy megcsappanna, hanem fokozatosan nő. 
Mert a géperő éppen azokban az egyoldalú, 
gyötrelmes munkákban helyettesíti a kézierőt, 
amelyeknek a legnagyobb szálkáknak kellene 
lenniök a szocziálisták szemében; uj és szebb 
érvényesülési tereket teremtvén a munkáskéz 
és ambiczió számára. i f j . Sporton Pál. 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rontmat i : Zalka Zgigmond. 

I. 

Sok gazda van, kinek területén nagy 
mennyiségű mészkő található és daczára annak, 
hogy a mészkő talán a legkitűnőbb égetett 
mész előállítására lenne alkalmas, még sem 
használja azt ki jövedelmének fokozására, 
részben ázérf, mert azt hiszi, hogy a mész-
égetés magát ki nem fizeti, részben pedig 
azért, mert azon véleményben van, hogy a 
mészégetés nagy tőkebefektetéssel jár. 

Aki pedig ily véleményben van, nagyon 
csalódik. Az égetett mész egy igen keresett 
áruczikk és különösen nagy jövedelmet hajt 
az oly vidéken, ahol a mészégetéssel ezideig 
egyáltalán rtem, vagy csak kis mértékben fog-
lalkoznak s különösen nagy haszonnal jár, ha 
a7, égetéshez szükséges tüzelőanyag olcsón 
szerezhető be. De tisztességes hasznot hajt a 
mészégelés még ott is, ahol az égetés nagyobb 
mérvben űzetik, minthogy az égetett mész, 
mint az építéshez elengedhetlenül szükséges 
anyag, értékesítés tekintetében nem csupán 
csak az előállítási helyhez közelfekvő vidékre 
van utalva, hanem értékesíthető az az ország-
nak távolabb fekvő részein is. De természete-
sen akkor gondoskodni kell már eleve arról, 
hogy a kiégetett mennyiség biztos vevőre 
találjon. Igy hogy többet ne említsek, az egész 
Alföldön nincs mész s a szükségletet távol 
fekvő vidékekről kénytelenek az építők be-
szerezni. 

De nagyon csalódik az is, ki azt hiszi, 
hogy a mészégetés nagy befektetést igényel. 
Meszet lehet igen egyszerű berendezéssel, és 
kevés befektetést kívánó kemenczékben égetni; 
de természetesen lehet költségesebb égető 
kemenczéket is építtetni. Ez utóbbiakat magá-
tól érthetőleg csak akkor, ha az illető látja, 
hogy a kereslet nagy, és igy a nagybani — de 
költségesebb termelés — magát kifizeti. 

A következőkben a mészégetés rövid 
megismertetésével óhajtok foglalkozni. Teszem 
pedig ezt azon reményben, hogy azon gazda-
társaimat, akiknek esetleg mészégetésre alkal-
'mas mészkő áll rendelkezésére, a mészégetésre 
mint jövedelmező iparág felkarolására ösztö-
nözzem, hogy ez által oly mellékjövedelemre 
tegyen szert, a mely a mai viszonyok között 
anyagi jólétének előmozdítására nem csekély 
mértékben fog közreműködni. 

A mészégetés nyersanyaga a szénsavas 
mész (Calcium carbonat) amely a természetben 
igen elterjedt és sokféle változatban előforduló 
kőzet. Igy a legtisztább szénsavas mész a 
mészpát, márvány, közönséges vagy durva 
mészkő, kréta; kevésbbé tiszta válfajok a 
mésztuffa, dolomit, márga, és ennek válfajai. 

Ha a szénsavas mész magasabb hőmér-
sékletnek tétetik ki, ugy felbomlik. A felbom-
lásnál keletkezik calciumoxyd (égetett mész) és 
szénsav. Az égetett mész vízzel érintkezve, 
azt nagy mohóssággal veszi magába, mi-
közben 150° C.-ig is felmelegszik és át-
alakul oltott mészszé (Calcium hydroxyd.) 
Az égetett mész a száraz levegőn nem 
szenved változást; nedves levegőn azonban 
vizet sziv magához, miközben átalakul calcium-
hydroxiddá, amely azután a levegőben levő 
szénsavat magához vonva, vizkiválasztása mel-
lett szénsavas mészszé alakul vissza. Ugyan-
ezen tulajdonságain alapszik a mésznek nagy 
kötőképessége is. A habarcs ugyanis a leve-
gővel érinikezve, abból szénsavat von magá-
hoz, miközben viz leadása mellett a calcyum-
hydoxid átalakul szénsavas mészszé. amely az 
oltott mész közé keverve lett, erősen megköti. 

Az égetett mész azonban nemcsak épít-
kezési czélokra szolgál, hanem számos ipar-
ágban a legkülönfélébb czélokra használtatik 

fel. Igy használják a Leblanc-féle szódagyár-
tásnál, a klórmész, a nátron és kálilúg készí-
tésénél, szappangyártásban, oxalsav, czitrom-
sav stb. előállítására. Igen nagy mennyiségben 
használják az égetett meszet a czukorgyártás-
ban. De igen fontos az égetett mész mező-
gazdasági szempontból is, amennyiben ugy a 
darabos égetett meszet, valamint a mészport 
is a talajok meszezésére alkalmazzák. 

Már most felmerül azon kérdés, hogy 
milyen mészkő használható fel mészegetésre ? 

A mészkő mindég több-kevesebb idegen 
—• az égetett mész értékét csökkentő — anya-
gokkal van elronditva. Ezek közül legártalma-
sabbak a kovasav és a kovasavtartalmu anya-
gok, igy pl. o. az agyag. A kovasav és a 
kovasavvegyületek ugyanis magasabb hőfoknál, 
főkép a tüzelő anyagok hamujával érintkezve, 
megolvadnak és az égetett meszet egy salak-
szerü burokkal veszik körül, amely a viz be-
hatolását az oltásnál lassítja, sőt teljesen meg-
gátolhatja. A vasoxyd, gipsz és a magnézium-
vegyületek főkép a szénsavas magnézium szin-
tén ártalmasan hatnak az égetett mész minő-
ségére. A szénsavas magnézium az égetésnél 
átalakul magnéziumoxyddá, amely azonban a 
vizet jóval lassabban veszi fel, mint a tiszta 
égetett mész. 

Az égetett mész káros alkotó részei a mész 
megoltásánál észrevehető változásokat idéz-
nek elő és ezen az alapon különböztetjük meg 
a kövér és sovány meszet. Minél tisztább a 
mészkő, annál jobb, annál kövérebb a belőle 
kiégetett mész. A kövér mész a megoltásnál 
erősen felmelegszik, a vizet gyakran forrásba 
hozza; kevés vizzel megoltva lisztfinomságu 
porrá omlik és oltás közben térfogata 2'5-sze-
resre nagyobbodik. Megoltva finom, pépes, 
zsíros tapintatu anyagot ad. Ellenben a sovány 
mész az oltásnál kevésbbé melegszik fel, 
kevés vizzel oltva egy ikrás, kisebb-nagyobb 
kődarabokat tartalmazó tömeggé omlik szét. 
Elégséges vízben megoltva, egyes darabok vál-
tozatlanul maradnak s a nyert pép ikrás, nem 
csúszós tapintatu. A kövér mész kötőképe -
sége jó, ellenben a sovány mészé gyenge. 

Mig azonban a kovasavas alumínium 
(agyag) az égetett mészben káros és a mész 
kövérségét csökkenti, addig annak o'y kiváló 
tulajdonságot is kölcsönözhet, amely az 
ilyen meszet igen értékessé teszi, amennyi-
ben is az ilyen mésznek azon tulajdonsága 
van, hogy viz alatt megkeményedik. Az ily 
mészkövek tehát a hydraulikus mész elő-
állítására alkalmasak. 

Hasonlóképen hydraulikussá teszi a 
meszet körülbelül 10% magnézia is ; magasabb 
magnézia tartalom mellett a viz alatti kötő-
képesség csökken, 25% on felül pedig teljesen 
megszűnik. 

Az elmondottakból tehát következik, 
hogy nem minden mészkő alkalmas a mész-
égetésre. Ez okból, mielőtt valaki a mész-
égetésbe belekezdene, leghelyesebben jár el, 
ha a mészkövet összetételére nézve valamelyik 
vegykisérleti állomáson megvizsgáltatja s az 
égetésbe csak akkor kezd bele, ha a szak-
vélemény a mészkövet jónak jelenti ki. A jó 
minőségű égetett mésznek 95—98% mész-
oxydot kel! tartalmaznia. 

Az égetés ezélja tehát a szénsavas meszet 
mészoxyddá átalakítani Az égetés folytán a 
szénsavas mészben lévő szénsav gáz alakban 
elszáll. És pedig 100 kg. teljesen tiszta szén-
savas mészből visszamarad 56 kg. égetett 
mész, mig 44 kg. szénsav elillan. Ennek daczára 
is a mész térfogatában alig szenved változást, 
amennyiben is a térfogatcsökkenés az égetés 
folytán csak Vio—Vs-részét teszi ki az eredeti 
térfogatnak. 

Az égetés alkalmával a szénsavnak 
gyorsan el kell szállania, mert amint azt a 
kísérletek bizonyítják, a szénsavval telitett le-
vegőben a kiégés lassan megy végbe. De be-
igazolták a tapasztalatok azt is, hogy a szén-
sav elszállása gyorsabban történik a nedves, 



1612 KÖZTELEK, 1900. OKTÓBER hO 13. 81. SZÁM. 10-IK ÉVFOLYAM. 

mint a száraz levegőben, ez okból ujabban a 
folytonos üzemre berendezett mészégető ke-
menczékbe az égetés alatt vízgőzt vezetnek, 
vagy pedig a tüzelőhely alá vizet helyeznek 
el, mely gyorsan elpárolog és a szénsavval 
egyetemben felfelé emelkedik. 

Az égetés meglehetős nagy figyelmet ér-
demel különösen akkor, ha a mészkőben sok 
elronditó anyag van. Ekkor ugyanis könnyen 
megtörténik, hogy magasabb hőfoknál a mész-
követ egy üvegszerü burok veszi körül, amely 
a szénsav elszállását meggátolja s az ilyen 
mész meg nem oltható. Ha ellenben a hőfok 
a kiégetésre nem elég magas, ugy a mészkő-
daraboknak külső része ég ki s a megoltásnál 
az ilyen darabok belseje változatlanul marad 
vissza. 

A kisebb mészkődarabok a szénsavat ha-
marabb leadják, mint a nagyobbak. Ebből ki-
folyólag legczélszerübb akiégetendő mészkövet 
lehetőleg egyenlő nagyságú darabokra töretni. 
Ha azonban a mészkő mégis kisebb-nagyobb 
darabokból áll, ugy a nagyobb darabokat kell 
a kemencze aljára rakatni s a kemencze felső 
részét kisebb darabokkal megtöltetni. 

Ha még arra is figyelünk, hogy a ke-
vésbé tiszta mészkövet a kemencze felső, a 
jóminőségüt az alsó részébe rakjuk, ugy az 
égetés eredménye kifogástalan leend. 

Az égetést fokozatos hőemeléssel kell 
végezni, hogy a mészkőben levő nedvesség 
elszálljon s a felmelegedés lassan következzék 
be. Ha a mészkövet azonnal magas hőmérsék-
letnek teszszük ki, ugy a lyukacsokban vízgőzzé 
alakulván át, nagy erőt fejt ki s a kődarabo-
kat szétrepeszti, elaprózza, miáltal a láng és 
levegő utja elzáratik. 

Az égető kemenczéből kezdetben vizgőz 
és szén száll el sürü sötét színű füst alakjában. 
Ha a láng a kövekerf át üt, igy a füst inkább 
violaszinüvé lesz, ezután mindég világosabb 
szint vesz fel, s ekkor már a mészkő felbom-
lása megkezdődik. Ekkor a tüzelés fokozható, 
olyannyira, hogy a mészkő fehér izzásba jöj-
jön. Kisebb kemenczék kiégetése 30—40 órát, 
nagyobbaké ennél is több időt vesz igénybe. 

A hőfokot, a melynél a mészkő felbom-
lása végbemegy, régebben 600—800°C-ra becsül-
ték. Ujabb megfigyelések azonban azt bizo-
nyítják, hogy a mész tökéletes kiégetéséhez 
1100—1300°C-nyi hőmérséklet szükséges. Ram-
dohr az 1 kg. mészkő felbontásához szükséges 
hőmennyiséget 469 hőegységnek találta. Ha 
tehát 1 kg. tiszta szén 8080 hőegységet fejt 
ki, igy 100 kg. mészkő felbontására 5-8 kg. 
szén kellene. Ezen elméleti számítás azonban 
nem vág össze a gyakorlatban nyert eredmé-
nyekkel, a mennyiben is a legjobb kemenczék-
ben a kihasználás legkevesebb 150%-al rosz-
szabb mint az elméletileg kiszámított eredmény, 
ugy hogy 100 kg. mészkő kiégetésére minimá-
lisan 8 7 kg. szenet vehetünk számításba. 

A mészégető kemenczékben tüzelőanya-
gul felhasználható a fekete és barna szén, 
koksz, fa, tőzeg. Természetes azonban, hogy 
ezen tüzelőanyagok nem mind egyenlő értékűek, 
a mennyiben is a tüzelőérték szoros összefüg-
gésben van az elégésnél képződő hőmennyi-
séggel. Az egyes tüzelőanyagok 1 kg.-jának 
elégésénél fejlődő hőegységek a következők: 
20°/o nedvességet tartalmazó fánál 2994, tel-
jesen száraz fánál 3880 tőzegnél 4545, barna-
szénnél 5378, kőszénnél 7509, anthracitnál 
7987. Ha tehát 100 kg. mészkő kiégetésére a 
fennebbiek szerint 8'7 kg. szén kellene, ugy 
100 kg. mészkő kiégetésére kell a 20°/o ned-
vességet tartalmazó fából 23 kg., teljesen szá-
raz fából 18 kg., tőzegből 15 kg. barnaszénből 
13 kg. kőszénből 9"3 kg. anthrácitból 8.8 kg. 

Már most ezen számadatok alapján kiszá-
mítható, hogy az illető vidéken melyik tüzelő-
anyag használható fel legelőnyösebben. 

Zalka Zsigmond. 
(Folytatása következik.) 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
419. kérdés. Lehet-e lóherésemet oltott 

mész porával felültrágyázni és miként vég-
zendő ez ? A talaj ugyanis mészhiányban 
szenved és gipsz a közelben igen drága volna, 
ellenben meszet jóformán ingyen kapok. 

K. L. 
420. kérdés. Azt ajánlják, hogy a keze-

lésem alatt lévő tehenészetben nyert trágyát 
minden nap reggel, amint az a marhák alul 
kihordódott, azonnal vitessem a szántóföldekre, 
mire nézve én azt mondottam, hogy a trágyá-
nak legalább 4—5 hétig kell a trágyadombon 
megérni és ugy kihordatni; mert a szalmás 
része, mely csak néhány órával a kihordás 
előtt lett a marhák alá hordva, teljesen ki-
szárad és ha beszántatik is, semmiféle mást, 
mint száraz szalmát a földnek nem nyújt. 
Kinek van igaza ? 

421. kérdés. Szomszédságunkban egy 
nagyobb uradalomban 3 év óta van egy ispán 
alkalmazva, most a közelmúltban egyik szeme 
megsérült, állítólag az uradaloíh orvosa hely-
telenül gyógykezelte a beteg szemet, e miatt 
kórházba kellett mennie, operácziónak vetni 
alá a beteg szemet, nehogy a még egészséges 
másik szemét elveszítse. Még benn van az 
illető a kórházban és az uradalom már el 
bocsátotta őt egy havi felmondással holott a 
szolgálati szerződése csak 1901. évi április hó 
í-én jár le. Az uradalom a rövid időn való 
elbocsátást azzal okolja meg, hogy egy beteg 
szemű embert nem alkalmazhat tovább, meg 
hogy a szerződésben kiköttötte az illető-
vel, hogy mindenkor elbocsáthatja őt egy havi 
felmondással. 

Kérdem, hogy kiköthető-e ilyesmi szerző-
désben és a . gazdatiszt szegény nyomorgó 
családja (lévén az illető családos ember!) most 
a tél kezdetén törvényeink értelmében kiüldöz-
hető-e minden kárpótlás nélkül a lakásából? 

P. J. 
á22. kérdés. Rendelkezésemre áll buza-

szalma, buzatörek, zabszalma és burgonya. A 
szalmaszecska és törekből etethetek ad libi-
tum. Mennyi főtt burgonyát°kell, hogy etessek 
magyar fajta jármosökrökkel drbonként és 
mennyit nyugati faj fejőstehenekkel drbonként, 
hogy rendes karban teleljenek ki és miként 
készítsem el a burgonyát, a szecska- és törek-
félékkel ? F. 8. 

423. kérdés. Kezelésem alatt levő gazda-
ságban átvettem teljesen rossz karban levő 
jármosökröket, melyekből mult hó 1-én 30 
drbot legelőre vertem, ahol már összeszedték 
magukat; ezeket szeretném január végére a 
budapesti piaczra elkészíteni. Kérek egy takar-
mányösszeállitását velem közölni. Van igen 
jó rétiszénám, eső által nem vert bükköny-
szénám, igen jó vörös lóherém (sarjú), takar-
mányrépám, czukorrépaszeletem, árpa- és 
buzapolyvám, olajpogágácsám, buza-, korpa-
és tengeridara, mindenből elegendő. 

F. M. 
424. kérdés. Egy Nógrádmegyében fekvő 

60 holdas amerikai alanyon nevelt, már javá-
ban termő szőlőnek ezentúl telepesekkel 
általány melletti miveltetése szándékoltatván, 
arra nézve kérek utmutátást : hol és kitől 
szerezhetném meg az ilyen szerződés feltételei-
nek kimutatását? B. Oty. 

425. kérdés. Haszonbérleti szerződés 
köttetett május hóban. Természetesen a bérlő 
őszi és tavaszi vetéseket vett át. Most ugyan 
ez a bérlet okt. 1-én szűnik meg s az uj 
bérlőnek sem őszi (legalább nem mind) sem 
tavaszi vetés át nem adható s igy becslés 
alapján kell a bérlővel leszámolni. Kérdem 
most már, hogy milyen pénzkárpótlás köve^ 
telhető: 

1 hold (1200 • ) buza, 1 hold rozs, 
1 hold árpa, I hold zab, 1 hold kukoricza, 

1 hold burgonya, 1 hold tak.-répa, 1 hold sürü 
kukoricza, 1 hold zabosbükköny, 1 hold vörös 
here és luczernáért május 1. értékkel. 

F. I. 

Felelet. 
lóherés mészszel való trágyázása. (Fe-

lelet a 419. kérdésre.) A lóherést oltott mész-
szel felültrágyázni nem lesz helyes eljárás, 
mert a meszet nem lehet kellőleg a talajba 
munkálni, enélkül pedig a mész nem használ, 
sőt amennyiben a talajt cserepessé teszi, még 
árt is neki. Igen ajánlatos azonban azon táb-
lát, amelyre lóherét akarunk vetni, az előző 
év nyarán vagy őszén megmeszezni. 10—15 q 
oltott meszet egyenletesen el kell szórni ós 
ezután azonnal alászántani. Cs. S. 

Frissen vagy érett állapotban hordandó-e 
ki a trágya ? (Felelet a 420. kérdésre.) A leg-
jobb trágyatelepen, a legokszerübb kezelésnél 
is veszít a trágya értékéből és pedig annál 
többet, minél tovább marad a trágya a telepen, 
ebből az következnék, hogy leghelyesebb el-
járás a trágyát az istállóból azonnal szántó-
földre vitetni, ott elteregetni és alászántani. 
Kérdés azonban, hogy az gyakorlatilag keresz-
tül vihető-e. Az első feltétel, hogy mindig 
legyen üres szántóföld és hogy annyi trágya 
kerüljön ki naponta, miszerint érdemes le-
gyen legalább egy fogatot odaküldeni a trágya 
alászántására, mert ha a friss trágya a 
szántóföldön hosszabb ideig elteregetve ma-
rad, az határozottan hátrányára szolgál. Azt 
vélem, hogy a felsorolt követelményeknek csak 
igen kevés gazdaságban lehet megfelelni és 
ezért legjobb lesz mégis csak az istállótrágyát 
előbb a trágyatelepre hordatni. Kérdés tárgya 
lehet azonban, hogy nem-e jobb onnan minél 
rövidebb időközben kihordatni, ahelyett, hogy 
hónapokon keresztül a telepen hagyjuk azt. 

E tekintetben sokat határoz, az, hogy 
mikor hordatjuk ki a trágyát. A gyakorlati 
tapasztalat és a tudományos vizsgálatok egy-
aránt azt bizonyítják, hogy a friss trágya köz-
vetlenül a vetés előtt alászántva, korántsem 
gyakorol oly kedvező hatást a termésre, da-
czára, hogy több benne a növényi tápanyag, 
mint az érett trágya. A minek oka egyrészt, 
hogy a friss trágyából még csak idő multán 
keletkezik salétromsav, a növények tehát 
zsenge korukban hiányt szenvednek ezen fon-
tos tápanyagban. A friss trágya ezenkivüi na-
gyon fellazítja a talajt, minek folytán sok na-
gyobb üreg keletkezik a talajban, ez pedig 
hátrányos a gyökérzet kifejlődésére. Az ilyen 
talajon tehát már ezen okból is silányabb 
lesz a növény fejlődése. Általában azonban 
jónak tartják a friss trágyát több héttel vagy 
hónappal a vetés előtt kihordani és alászán-
tani, amiért is több oldalról azt ajánlják — 
hogy hacsak lehet — ezen eljárást kell követni, 
mert ez esetben a veszteség csekélyebb, mint 
ha a telepen még oly jól kezeltetik is a 
trágya. 

A talajban úgyis a korhadás gyorsabban 
megy végbe, mint a telepen és a szalma ha-
marabb változik át olyan összetételű vegyekké, 
amelyek a denitrifikáló baktériumok táplálására 
alkalmatlanok s azért ezek nem tudják a kép-
ződött salétromot megbontani, a növények ki-
keléséig tehát elegendő képezhetik belőle. E 
szerint rtehát leghelyesebb az volna, hogy a 
trágyát csak néhány hétig gyűjtjük a telepen 
s ekkor kihordatjuk egy táblára, amely leg-
alább is csak néhány hét múlva lesz bevetve. 

Azonban e kérdés helyes elbírálásánál 
még egyéb körülmény is figyelembe veendő. 
Minél kötöttebb valamely talaj, annál meg-
felelőbb lesz a friss trágya, mert ez lazitóan 
hat a talajra. A homoktalajnak lazítása ellen-
ben hátrányos, az ilyenre tehát az érett trágya 
a megfelelőbb. 

Látnivaló tehát, hogy nem lehet általá-
nos szabályt arra nézve felállítani, hogy mikor 
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hordandó ki a trágya, mert az egyik esetben I 
az egyik, a másikban a másik eljárás lesz a 
megfelelőbb. Gs. S. 

Felmondás betegség okából. (Felelet a 
421. /kérdésre.) Azon körülmény, hogy a gazda-
tiszt egyik szemét elveszítette, nem jogosítja 
fel a szolgálatadót arra, hogy őt a törvé-
nyesnél rövidebb időre szóló felmondással el-
bocsássa. Egy havi vagy annál még rövidebb 
felmondási idő, a szolgálati szerződés kötése 
alkalmával, akár Írásban, akár egyszerűen 
szóbelileg érvényesen kiköthető és ezen ki-
kötés mind a két felet egyaránt kötelezi. A gazda-
tiszti törvény, melynek tervezete nemsokára a 
képviselőház döntése elé kerül, lesz hivatva 
ezen jogviszonyokat a kellő világossággal sza-
bályozni. Addig mig az uj törvény hatályba 
lép, a régi szokásjogi szabályok az irány-
adók, melyeket fonnebb ismertettünk. 

Ökrök és tehenek téli etetése. (Félélet 
a 422. sz. kérdésre.) Nálunk még nagyon sokan 
azt a hibát követik el, hogy elegendő takar-
mányt etetnek ugyan, de arra nem gondolnak, 
hogy a takarmányban elég fehérje is legyen, 
aminek azután az a következménye, bogy az 
állatok nem képesek jó húsban maradni, vagy 
kellően termelni. Ezt a hibát követi el ön is, 
ha jármosökreit és fejősteheneit csak burgonyá-
val, szalmaszecskával és lörekkel teleli át, 
mert a takarmányfélék sok szénhydrátot tartal-
maznak ugyan, de valódi fehérje nagyon kevés 
van bennük. Bő burgonyaetetés mellett továbbá 
még azért is kell elegendő fehérjéről gondos-
kodni, mert a kérődzők nagyon hiányosan 
emésztik meg a burgonya főalkatrészét, a 
keményítőt, ha kevés fehérjét kapnak, mig 
eltérő esetben úgyszólván teljesen megemész-
tik azt. 

A heverő ökrök különben kevésbé siny-
lik meg a kevés fehérjét mint a fejőstehenek, 
mert előbbieknek fehérjeszükséglete csak 
í/3—Vő akkora mint utóbbiaké, amennyiben 
ugyanis a heverő ökrök 1000 kg. élősúlyt a 
0-41—0'56 kg. valódi emészthető fehérjével 
tarthatók húsban, mig a fejőstehenek — vál-
tozó tejelőképességük szerint — legalább 
1-5—2-4 kg. valódi emészthető fehérjét kíván-
nak ugyancsak- 1000 kg. élősúlyra. Mig tehát 
a heverő ökrök csekélyebb fehérjeszükséglete 
lehetségessé teszi azt, hogy elegendő burgonya 
és szalmaszecskán kivül még némi szénát is 
etetve, jó karban tartsuk, a fejőstehenekkel 
okvetlenül szükséges konczentrált takarmányt 
is etetni. Ha ökrei semminemű munkát sem 
végeznek, akkor valószínűen elég jól áttelelhe-
tők, ha 1000 kg. élősúlyra 30 kg. burgonyát, 
továbbá legalább 5 kg. jó szénát és bőségesen 
szalmát és töreket ád nekik; fejősteheneire 
vonatkozólag pedig ajánlom a „Köztélek" 
13. ós 14. számainak „Fejőstehenek takarmá-
nyozása' czimü közleményeit, melyekben min-
dent megtalál, amire szüksége van. 

A takarmányelkészitést illetőleg meg-
említjük, hogy a főtt burgonyát legjobb nagy-
jában összetörve és szalmaszecskával vagy 
polyvával keverve etetni. A szecska s törek 
mennyisége legalább annyi sulyu legyen 
mint a burgonya. Ha konczentrált takarmányt 
is etet, akkor keverje azt is a burgonya 
közé. Cselkó. 

Marhahizlalás. [Felelet a 423. kérdésre.) 
A marhahizlalásnál háromféle takarmányt 
czélszerü használni, u. m. vizenyőset, szálasat 
és konczentráltat. A vizeiíyös takarmányból 
aránylag sokat tanácsos mindenféle hizómar-
hával etetni, ellenben a szálastakarmányból 
főleg csak olyan marhának adunk sokat, mely 
extenzívebb fölnevelés folytán tág emésztő-
szervekkel bír, mig az intenzive fölnevelt, 
vagyis szűkebb emésztőszervekkel biró állatok-
nál inkább a konczentrált takarmányoknak na-
gyobb mennyiségben való etetése fizeti ki ma-
gát. Miután azonban a jelen esetben lecsigá-
zott magyar ökrök hizlalásáról van szó, arány-
lag kevés konczentrált, de annál több szálas-
takarmánynak az etetését ajánljuk. 

Egy további dolog, amit meg kell emlí-
tenünk az, hogy a hizóállatokkal főleg a ke-
vésbé természetszerű takarmányféléket czél-
szerü etetni, mig a természetszerübbb takar-
mányfélék inkább a növendék és tenyészálla-
toknak valók. Igy pl. a takarmányrépa termé-
szetszerűbb mint a czukorrépaszelet, a réti-
széna természetszerűbb, mint a zabosbükköny 
és vöröshere s igy nem takarmányrépát és 
rétiszénát, hanem csak répaszeletet, zabos-
bükkönyt és vörösherét, valamint konczentrált 
takarmányt etetünk a hizlalókkal. 

Friss répaszeletet 60—70 kg.-ot is lehet 
1000 kg. élősúlyra naponta számítani, de ha 
a szelet be van savanyitva, csak 40 kg. körül 
tanácsos vele maradni, különösen akkor, ha a 
szelet nagyon savanyu. A zabosbükköny és 
vöröshere együttes mennyisége 15 kg. körül 
lehet, polyvát pedig legalább Vio annyi sulyut 
czélszerü számításba venni, mint amenyi répa-
szeletet etetünk ; végre a konczentrált takar-
mányt illetőleg megemlítjük, hogy a hizlalás 
első felében több pogácsát és korpát, később 
pedig több tengeridarát tanácsos etetni. 

Ezen általános szempontokat ismerve nem 
okozhat a takarmány összeállítás kiszámítása 
nehézséget. Így pl. a hizlalás első felében 
etethetünk 1000 kg. élősúlyra naponta: 40kg. 
besavanyított répaszeletet, 7 kg. zabosbükkönyt, 
7 kg. vörösherét, 6 kg. buzapolyvát, 2 kg. 
repezepogácsát, 2 kg. buzakorpát és 3 kg. 
tengeridarát. Ebben van: 27 2 kg. szárazanyag, 
2-42 kg. fehérje, 0'60 kg. zsír és 13-18 kg. 
szénhydrát; táparány 1 : 6*3. 
\ Később főleg csak annyiban változtatunk 
ezen az összeállításon, hogy 1—2 kg.-altöbb 
tengerit etetve körülbelül ugyanannyival meg-
kevesbítjük a polyvát s esetlég a zabosbük-
könyt is. Egyébiránt láttatlanban nagyon 
bajos határozott tanácscsal szolgálni, mint 
ahogy azt a „Köztelek* 80. számának 407. 
kérdésére adott feleletünkben már hang-
súlyoztuk is. Cselkó. 

Szőlő átalány melletti mivelése. {Felelet 
a 424. kérdésre.) Amerikai alanyon nevelt 
szőlő átalány melletti miveltetése tudtunkkal 
nem szokásos, de nem is ajánlatos, mivel itt 
nagyon sok a munkaminőségétől s ennek gon-
dos végrehajtásától függ, hogy mindazáltal a 
szükséges kézierő biztosítva legyen, czélszerü 
a főbb munkák végzésére hónapszámosokat 
szerződtetni, kik a nyitástól a bekapálásig 
szerződtetnek, a szőlőben előforduló összes 
munkákat a szőlőkezelő, illetve vinczellér uta-
sításai szerint teljesíteni tartoznak és ezen 
munkáért havonként 36—48 korona bért, la-
kást és tüzelőt kapnak, utóbbit azon feltevés 
mellett, hogy a szőlő a munkást szolgáltató 
községtől távol esik. H. A. 

Kárpótlás vetésekért. (Felelet a 425. sz. 
kérdésre) A kérdésből az látszik kitűnni, hogy 
a bérlőnek májusban bizonyos holdszám őszi 
és tavaszi vetés engedtetett át alkalmasint 
azon kikötéssel, hogy a bérlő bérletének szin-
tén május hóban leendő leteltekor őszi és 
tavaszi vetéseket ugyanazon holdszámban 
visszaszolgáltatni tartozik. Minthogy azonban 
a bérlet október 1-én megszűnt és igy a bérlő 
nincs abban a helyzetben, hogy a kikö-
tött vetésterületeket visszaszolgáltathassa, fel-
merül a kérdés, hogy a hiányzó vetésterületek 
fejében a bérlőtől mily kárpótlás követel-
hető? Hasonló esetekben a kárpótlás a vetésre 
fordított összes költség szerint állapittatik meg, 
vagyis a talaj előkészítésére és a vetésre for-
dított költség, hozzáadva a felhasznált vetőmag 
értékét, adja a kárpótlásként fizetendő pénz-
összeget, amihez trágyázás esetén még a 
trágya kihordásának és teregetésének költsége 
is járul. Minthogy pedig ezt a költséget pontosan 
csak az állapithatja meg, aki az egyes nö-
vények talajelőkészíttésénél felhasznált fogat-

, napok számát és azok árát, a vetés módját 
és a felhasznált vetőmag mennyiségét és árát 
esetleg a felhasznált trágya szállítási és terí-
tési költségét ismeri, ezek a költségek pedig 

vidékek szerint nagyon különbözően alakulnak, 
ennélfogva konkrét válasz a felvetett kérdé-
sekre nem adható. Tájékozásul azonban meg-
jegyezzük, hogy vetések átengedése esetén a 
bérlők többnyire szerződésileg is köteleztetnek, 
miszerint a bérlet visszaadásakor minden 
hiányzó hold gabonavetés fejében 30 korona 
kárpótlást fizetni tartoznak. H. A. 

I R O D A L O M . 

A szarvasmarhák gümőkórja vágóhídi 
statisztika alapján. Pályadíjjal jutalmazott 
értekezés. Irta: Breuer Albert, közvágóhidi 
felügyelő-állatorvos. Kiadja a Magyar Országos 
Állatorvos-Egyesület. Budapest, 1900. Ara 
1 korona. 

A gümőfeórnak szarvasmarháink között 
való elterjedéséről még olyan kevés pozitív 
adattal rendelkezünk, hogy a Magyar Orsz. 
Állatorvos-Egyesület szükségesnek látta maga 
részéről is elősegíteni e kérdés tisztázá-
sát és 1898. elején pályadijat tűzött ki 
„-zon legjobb eredeti értekezés megjutalma-
zására, amely valamely nagyobb közvágóhíd 
egy évi forgalma alapján a szarvasmarhák 
gümőkórjának a levágott állatok között való 
elterjedését szakszerűen ismerteti". 

A pályadijat Breuer Albert, közvágóhidi 
felügyelő állatorvosnak itélte oda az egyesület 
s egyúttal gondoskodott arról is, hogy érte-
kezése, amely „A szarvasmarhák gümőkórja 
vágóhídi statisztika álapján" czimet visel, 
szélesebb körben is megismertesse az erre 
vonatkozó tapasztalatokat s mint külön kiadás 
is megjelenjen. 

Breuer munkája tulajdonképen két részből 
áll, amennyiben elsősorban ismerteti, vágóhidi 
statisztika alapján, a gümőkórnak a levágott 
állatok között való elterjedését, azután pedig 
részletesen és szakszerűen tárgyalja a buda-
pesti közvágóhídon észlelt érdekes és ritkább 
gümőkőros eredetű kórboncztani elváltozá-
sokat. 

A statisztika Budapest közvágóhidján az 
1899. év folyamán levágott, összesen 98,531 
darab szarvasmarhára*) vonatkozik, amelyek 
közül gümőkóros volt 9046 darab = 9-18%, 
elkoboztatott 173 darab = 0-17%. 

A szarvasmarhák fajtája és neme szerint a 
9046 gümőkóreset a következőképen oszlott meg: 
a magyar bikáknak 4*55, az ökröknek 13'63, 
a teheneknek 4'23%-a volt gümőkóros, vagyis 
a levágott magyar fajta szarvasmarháknak 
összesen 12'23%-a. 

A nyugati fajta állatok közül a bikák 
2 50°/o-a, az ökröknek 2'69%-a és a tehenek 
17 17°/o-a, tehát a nyugati állatok 1377%>-a 
volt gümőkóros. A szerb ökröknek csak 
0'05°/o-a, a teheneknek pedig 0'07%-a bizo-
nyult gümőkórosnak, ami kétségtelenül abban 
leli magyarázatát, hogy a szerb fajta állatok 
kizárólag a szabadban, legelőn élnek s a 
mellett általában fiatal korukban kerülnek 
levágásra. 

A fentebb elsorolt számokból elsősorban 
az tűnik ki, hogy a magyar fajta szarvas-
marha fogékonysága a gümőkór iránt csaknem 
épen olyan, mint a nyugati fajtáé, legalább a 
vágóhidi statisztika alapján,**) lényeges különb-
séget e tekintetben megállapítani nem lehet. 
Azt pedig, hogy a magyar szarvasmarhák 
közül az ökrökben leggyakoribb a gümőkór, 
annak tulajdonithatjuk, hogy ezek legnagyobb 
részben gazdasági munkára használtatnak s 
csak akkor kerülnek levágásra, ha munkára 

*) Levágatott azonkívül 114,715 daraS egy éven 
aluli korban levő szarvasmarha, vagyis borjú, amelyek 
között 0-006<>/o volt csak gümőkóros. Ezek a statiszti-
kába felvéve nem lettek. Dr. R 

**) Természetesen ez adatok még egyáltalán nem 
vehetők végérvényeseknek, mert azok csak egy vágó-
hidra és egy évre vonatkoznak. Végérvényes Ítéletet 
csak hosszabb idei és több helyen történő megfigyelé-. 
sekből lehetne vonni. Szerk 
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már alkalmatlanok s elöregedtek, már pedig 
a gümőkór gyakorisága a magasabb korral 
növekedik. 

Hasonló okokra vezethető vissza a 
nyugati fajtához tartozó tehenek között észlelt 
gyakori gümőkóros megbetegedés is, csakhogy 
itt a tejelés, borjunevelés és az ezekkel járó 
állandó istállózás csökkenti a szervezet ellent-
álló képességét, főleg pedig az állatok magas 
korában keresendő a gümőkóros megbetege-
dések feltűnő gyakoriságának az oka. 

A magyar fajtához tartozó szarvasmarhák-
ban a gümőkór leggyakrabban a téli és a ta-
vaszi hónapokban került észlelés alá, a mi 
valószínűleg gazdasági okokban leli magyará-
zatát. A gümőkórosnak bizonyult magyar 
szarvasmarhák legnagyobb részét — 6154 
darabot —az ökrök rzolgáltatták, többnyire fel-
javított, kóros, igás ökrök, amelyek bizonyára 
koruknál fogva vagy éppen gümőkóros voltuk 
miatt lettek alkalmatlanokká a gazdasági 
munkákra. Az ilyen igás ökröket rendesen a 
mezei munkák bevégeztéve', őszszel szokták a 
gazdaságból kiselejtezni, a mikor azután rövi-
debb vagy hosszabb ideig tartó feljavítás után, 
télen vagy tavaszszal levágásra kerülnek. 

A nyugati fajtához tartozó szarvasmarhák-
ban a gümőkór szintén télen és tavaszszal 
került a leggyakrabban észlelés alá, nyáron 
fogyott az esetek száma, őszszel azonban újra 
emelkedést mutatott. E jelenség talán a téli 
istállóztatásra vezethe ő vissza, a mikor a körül-
mények nagyon kedvezőek a betegség ter-
jedésére. 

Ilyen érdekes és tanulságos az a ki-
mutatás (5. számú) is, melyben Breuer a 
gümőkóros megbetegedés és az állatok kora 
közötti összefüggést igyekezett kimutatni. 

Levágásra került az évfolyamán 114,715 
db egy éven aluli szarvasmarha, körülbelül 
800C db 1—2 év között levő, 10,000 db 3 éves, 
14,000 db 4 éves, 16,000 db 5 éves, 20.000 
db 6 éves és 30,000 db 6 éves koron ' tul 
levő szarvasmarha. 

Ha már most az itt felsorolt korosztályok 
szerint kitüntetett számokhoz viszonyítjuk az 
ugyanazon korosztályok gümőkóros szarvas-
marháinak számát, akkor a következő arány-
számokat kapjuk: az 1 éven aluli korban 
0-006%, az 1—2 éves korban 0'60%, a 
3 évesben 080%, a 4 évesben 0'84%, az 
5 évesben 2 03%, a 6 évesben 6-10°/o, a 6 
éven felüli korban pedig 24-13% a gümőkór 
szarvasmarháink között; a betegség gyakori-
ságának korszerinti aránya tehát kisebb 
nálunk, mint pl. Német- vagy Szászországban. 

A 9046 gümőkóreset közül 8856 = 
97 89% helybeli, 190 = -210% általános 
jellemű volt. 

A helybeli gümőkór előfordulása tekin-
tetében azt látjuk, hogy 7836 esetben (88 "46%) 
csupán egy szerv volt gümőkóros és pedig: a 
tüdő 7673 esetben, a mellhártya 61 esetben, 
a hashártya 53 esetben, a bél és hozzátartozó 
nyirokmirigyek 25 esetben. Egyidejűleg több 
szervet 1020 szarvasmarhában (11*48%) talált 
megbetegedve. 

A fertőzés módjaira a boncztani elvál-
tozásokból következtetve azt látjuk, hogy 
leggyakrabban a lélekzö szerveken át jutott 
be a fertőző anyag, mert ezek a szervek az 
eseteknek 94'77%-ában voltak megbetegedve; 
a tápláló csatorna utján ellenben csak 2-91%-
ban történhetett az infekczió. 

Tanulságos a 7. számú kimutatás is, a 
mely az általános gümőkórban betegnek talált 
szarvasmarhákról nyújt tájékozást; .e szerint a 
tőgy az általános gümőkór 34—88%-ában 
mutatott, gümőkóros elváltozást, a méh pedig 
10'46%-ban. 

A statisztikai részen kivül még igen 
érdekes kórboncztani leírásokat és a gümő-
kór keletkezésére és terjedésére vonatkozó 
szakszerű fejtegetéseket találunk Breuer mun-
kájában, amelyek a szakemberre nagyon érde-
kesek és tanulságosak, a gazdaközönség szem-

pontjából azonban természetszerűleg kevésbbé 
érdekesek, ennélfogva azoknak megismerteté-
sére kiterjeszkedni e helyen nem kívánok. 

Breuer munkája a szó szoros értelmében 
véve az első, a melyből következtetést von-
hatunk a gümőkórnak hazai szarvasmarháink 
között való elterjedésére, természetes azonban, 
hogy ennek megítélése czéljából ki kell küszöbölni 
a statisztikából a 27,023 szerb szarvasmarhát s 
csak a magyar és nyugati állatokra vonatkozó 
adatokat vehetjük tekintetbe, amelyekből az 
derül ki, hogy 12*23, azaz 13 77%-a volt 
gümőkóros a levágott szarvasmarháknak. 

Igaz, hogy ez a százalék jóval alacsonyabb 
mint a német vágóhidak gümőkórszázaléka, 
de még igy is óriási anyagi károsodást 
jelent az, amely évről-évre emelkedni fog, ha 
idejekorán nem látunk a mentés munkájához. 
Egyetlen fertőző betegségre vonatkozólag 
sincsenek olyan exakt módon megállapítva a 
védekezés, módozatai, mint a gümőkórra 
vonatkozólag, hisz Bang módszerének az 
eredményei kétségbevonhatlanok, meg kell 
tehát győzni a gazdaközönséget a védekezés 
szükségességéről és előnyeiről s akkor bizo-
nyára élni is fog azzal. 

Dr. Bátz István. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
A gabonaliatáridö üzlet reformja. A 

Nyitramegyei Gazdasági Egyesület a f. hó 
14 én tartott igazgató-választmányi ülésén a 
Biharmegyei Gazdasági Egyesületnek a gabona-
határidő-üzlet szabályainak módosítása tárgyá-
ban pártolás végett megküldött javaslatára a 
következő határozatot hozta: 

A nyitramegyei gazdasági egyesület nem 
támogatja a biharmegyei társegyesületnek a 
magyar országgyűlés képviselőházához be-
nyújtott kérvényét, a gabonahatáridő-üzlet 
szabályainak módosítása tárgyában; mert a 
helyzet megítélésénél már kiinduló pontja — 
a fedezetlen határidő üzlet föntartása — is 
téves s ennélfogva a következtetések és az 
ezeket támogató indokok is tarthatatlanok. 
Nézeteink e részben a következők : 

1. Fedezetlen határidő-üzlet mellett, 
nemzeti termelés legértékesebb produktumá-
nak: a gabonának árát nem a termelő és 
fogyasztó, hanem egy harmadik tényező, a 
spekuláczió határozza meg, nézetünk szerint 
teljesen jogosulatlanul. A fedezetlen határidő-
üzlet megzavarja a kereslet és kínálat közötti 
természetes viszonyt; tág teret nyit a hazát 
nem ismerő kapitalizmus jogtalan érvényesü-
lésének és az adófizető polgárokat erkölcstelen 
játékra csábítja, sőt a kapitalizmusban rejlő 
hatalomnál fogva a gyöngébbeket erre rákény-
szeríti. 

2. A fedezetlen határidő-üzlet mellett föl-
hozott azon egyetlen plauzibilisnek látszó 
indok, hogy megakadályozhatja esetleg őszkor 
az áresést, midőn a gazdák zöme egyszerre 
piaczra hozza terményeit, -— szintén csak 
akkor bir némi, — tán a gyakorlat által nem 
mindig igazolt — jogosultsággal, mig a köz-
raktári intézmény országszerte szerezve nincs. 
A m. kir. államvasutak kiterjedt hálózata s a 
szövetkezeti ügy örvendetes fejlődése mellett 
pedig annak szervezése nehézségekbe nem 
ütközik. 

3. A tényekkel ellenkezik a fölirat azon 
kitétele, hogy a határidő-üzlet megítélésénél a 
gazdatársadalomban bizonyos fordulatot fogunk 
észrevehetni, — mert épen ellenkezőleg, a 
Kassán megtartott gazdakongresszus a fede-
zetlen határidő-üzlet eltörlése mellett foglalt 
határozott állást. 

4. „A szolid kereskedő megfelelő mennyi-
ségű határidő búzát ad el, midőn készárut 
vásárol* — mondja a főiirat. De hiszen azt 
megteheti akkor is, a midőn a fedezetlen 
határidő-üzlet be lesz szűntetye, azon külömb-

séggel, hogy ekkor valódi búzát s nem papi-
rost fog eladni határidőre. 

5. A belföldi usence-buza typus megálla-
pítása és jegyzése azonban kívánatos és 
szükséges s a fölirát ezen része megfelel a 
Gazdasági Egyesületek Szövetsége álláspont-
jának s mint ilyet a Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület is magáévá teszi. 

Elhatározta az igazgató - választmány, 
hogy ezen határozat a G. E. O. Sz.-nek és az 
összes társegyesületeknek azon kérelem kapcsán 
küldessék meg, hogy hasonló álláspontra 
helyezkedjenek. 

Az igazgató-választmány Pálfty János 
grófnak a középosztály érdekében tett feje-
delmi alapítványáért hálás elismerését nyilvá-
nította s ezt vele táviratilag közölte. Az 
egyesület örömmel rója le háláját a nagylelkű 
alapító iránt, ki a vármegyének nagybirtokosa. 

A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület 
évenként tartani szokott lóversenyét ezidén 
szeptember hó 30-án tartotta meg Szatmáron 
a vármegye, valamint a szomszéd vármegyék 
előkelőségének nagy érdeklődése mellett. 

A verseny sikerét nagyban előmozdították 
az eddiginél tekintélyesebb dijak s különösen 
a meleg napfényes idő. 

A verseny d. u. %2 órakor vette kez-
detét a mezőgazdák versenyével, melyre 7 ló 
indult. Az első d.jat báró Vécsey József az 
egyesület elnöke által adományozott 120 
koronát Darabán Simon udvari gazda, a 
második 60 koronás dijat Barazsu József 
udvari gazda, a harmadik 20 korona dijat 
LaJcy Lajos szatmári gazda nyerte meg. 

A II. futam az idegenek sikversenye volt 
17 nevezéssel. Indult 4 ló, melyek közül az 
első dijat, a Szatmárnémeti szab. kir. város 
által felajánlott 800 koronát nyerte gróf 
Mervaldt Max százados 3 éves Mogorvája (lov. 
Csiszár István fhdn.), a tétek és bánatok 
összegét képező 'második dijat Borbély Gábor 
ur 3 éves Bodrogja (lov. Gömöri Viktor ur), 
harmadiknak bejött s tétét mentetteSchvent József 
őrnagy id. Springinsfeldje (lov. Ujfalussy 
Lajos ur). 

A III. futam, a hölgyek dija volt 8 neve-
zéssel. Futott 3 ló. Az első diját képező 4GÖ 
korona ért. díszes ezüst serleget nyerte Szerda-
helyi Ágoston ur 5 éves Daliája (lov. Szemere 
K. százados). A második dijat 100 korona ért. 
konyakos ezüst készletet Luby Béla ur 4 éves 
Pompása (lov. Kállay Szabolcs ur). 

A IV. futam; Vadász tenyészversenyen a 
nagyméltóságú földmivelésügyi miniszter ur 
által adományozott 1000 korona dijért 9 ne-
vező közül 5 futott. 800 koronát nyert BeöJc 
Gyula ur id. Küzdője (lov. Reök J. hadn.), 
200 koronát báró Vécsey József 5 éves Viharja 
(lov. Nagy Aladár fhadn.). 

Az V. futam. Akadályversenyre 10 neve-
zett közül futott 3 ló ; az Urlovasok szövet-
kezetétől kapott 500 korona és a Magyar 
Lovaregylet által, a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur által engedélyezett szubvenczió-
ból adott 300, összesen 800 korona elsődijat 
gróf Mervéldt Max százados 4 év Fritzije, 
(lov. Markovits J. főhadn.) a második dijat a 
tétek s bánatok összegét Liptay Béla ur 5 év. 
Vadász-a, nyerte (lov. Szemere K. száz.), 
tétét mentette Csiszár. István főhadn. 4 év., 
Léghajós-sa (lov. tulajdonos.) 

Verseny után kocsikorzó, este fényes 
tánczmulatság volt. -

Gróf Mailáth József beszéde a 
kassai agrárgyülésen. 

Gróf Mailáth Józsefnek a kassai agrár-
gyülésen „A középosztály és a nép" czimén 
tartott felolvasását annak idején rövid kivonat-
ban közöltük. Ebbe a kivonatba néhány érte? 
lemzavaró hiba csúszott bele, amelyeket a 
gyorsan végzett feljegyzések magyaráznak meg 
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és mentenek. Mailáth gróf a helyreigazítás 
érdekében levelet küldött hozzánk, melyet 
téves kézbesítés miatt csak most, tehát néhány 
napi késéssel vettünk; mindazáltal nemcsak 
az előadás közérdekű voltára való tekintetből, 
hanem azért is, mert az illusztris előadó szavai 
különös nyomatékkal esnek latra, kötelessé-
günknek tartjuk, hogy sem az intencziójának, 
sem az előadásának meg nem felelő passzu-
sokra vonatkozólag a Mailáth gróf megjegyzé-
seit alább közöljük: 

1. „Hogy politikai és társadalmi életünk 
nem egészséges, arról tanúságot tesznek a 
magyar hatóságok, melyek a kivándorlást tétle-
nül nézik.* Ezt nem mondtam; hatóságról az 
egészben nem teszek említést, de azt mondtam : 

„Hogy politikai és társadalmi életünk 
nem egészséges, tanúsítja az, hogy a társada-
lom minden rétege egykedvűen nézte és nézi 
ma is a kivándorlást!" 

2. Van-e erős néposztály ? e helyett: 
van-e erős /tó>éposztály ? 

3. „Majd ha a hivatalok tul lesznek zsú-
folva, akkor majd az emberek is tudatára 
jönnek, hogy az agráreszmék felé kell terelni 
a társadalmat." Ennek nincs értélme. Azt 
mondtam: „Amint a hivatal után sóvárgó és 
arra nevelt nemzedék látni fogja, hogy nem 
jut álláshoz — a produktív pályákra fogja 
magát vetni." 

4. „Akiben az önfentartás erősebb, az 
küzd, ezt megengedi a törvény." Ennek sincs 
értelme ; azt mondtam : „Az önfentartási ösz-
tönből kifolyólag is kötelesség a védekezés. 
A szövetkezeti forma törvényhozásilag meg 
van engedve, nem lehet senkinek azt a jogát 
elvenni, hogy saját boldogulását megengedhető 
eszközökkel s más egyénekkel való társulás 
által elő ne segítse." 

5. .Állítson fel az állam minden községlen 
házat, ahol stb." 

Ilyet nem mondjam, hanem azt: 
„Ha minden községnek meg volna a 

maga faluháza, hol stb. — akkor a megalko-
tott ideális kép valóban megtestesülne." 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Az OMGE. közleményei. ... 1607 
Székely kivándorlás ... 1607 
Gazdasági egyesületek mozgalma. 1614 

Gróf Mailáth József beszéde a kassai agrárgyülésen. 1614 

Tárcza. 
Id. gróf Pálffy János. 1608 

Állattenyésztés. 
Temes vármegye lótenyésztése. 1609 

Üzemtan. 
A czukorrépa munkaszükséglete. 1610 

Gazdasági gépészet. 
A mezőgazdasági gépi- és kézimunka közti viszony 

hazánkban 1610 

Gazdasági ipar. 

A mészégetésről. ... 1611 

tevéiszekrény 1612 

Vegyesek. ._ 1615 

Kereskedelem, tőzsde 1617 

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

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

A m. kir. mezőgazdasági muzenm gyűjteménye 
a VII. ker., Kerepesi-ut 72. szám alatti házban meg-
tekinthetők a hétfői ég az ünnepeket követS napon 
kivételével: 

naponkint d. e. 9 órától d. n. 1 óráig. 

Hétfői és az ünnepeket kővető napokon a muzeum 

A muzéum latogatasa ingyenes. 

A legközelebbi villamos-kocsi megállóhely a 
Kerepesi-uton: a városból jövet VII. ker., Alsó-érdősor-
utcza sarkán, a városba menet VIII. ker., a Kenyérmezö-
utcza sarkán van. 

Halálozás. Lövy Zsigmond uradalmi 
bérlő, Somogy vármegye törvényhatósági tagja 
és a tabi olvasókör elnöke meghalt folyó hó 
19-én Tabon. 

Szövetkezeti gyűlés Miskolczon. E hó 
20-ikán tartotta a „Hangya" országos központi 
szövetkezet első kerületi gyűlését Miskolczon, 
a megyeház dísztermében. A kötelékébe tar-
tozó borsod-, abaujtorna-, ugocsa, zemplén-, 
heves- és gömörmegyei fogyasztási szövetkeze-
tek mintegy száz taggal képviselteték magukat. 
Az országos központot Ivánka Oszkár alelnök, 
Bernát István és Balogh Elemér igazgatók 
reprezentálták; az OMGE. részéről Rubinek 
Gyula ügyvezető-titkár jelent meg. Ivánka 
Oszkár a következő szavakkal nyitja meg a 
gyűlést: Nem akarok foglalkozni a fogyasztási 
szövetkezetek ellen felhozott sok igazságtalan, 
önzésből eredő váddal. Igazságosak csupán 
azok, melyek az előforduló visszaéléseket támad-
ják s reá mutatnak arra, hogy a múltban több 
fogyasztási szövetkezet felbomlott, nem hasz-
nálva senkinek, sőt megkárosította saját tagjait 
is. Ez igaz. De ennek okai mindig könnyen 
megtalálhatók s mindeniknél oda vezethetők 
vissza, hogy vagy helytelen alapon, könnyelműen 
létesítettek vagy rosszul lettek vezetve és 
ellenőrizve. Hogy ezen hibák teljesen kiküszö-
böltessenek, azért alakította a Gazdaszövetség 
e szövetkezetek központjául a Hangyát. Éberen 
ellenőrizzék ugy az alakulást, mint az egész 
működést. De daczára az önzetlen munkának 
és kölcsönös jóakaratnak, előfordul sok oly 
tévedés, baj, félreértés, mely a kezdet nehéz-
ségeiben leli magyarázatát. Mennél többször 
jövünk össze, mennél nyíltabban tárgyaljuk 
ezeket, annál biztosabb az orvoslás. Ezen 
bajok annyira belügyek, hogy tulajdonkép zárt 
ajtók mögött kellene tárgyalnunk, de mi nem 
akarunk titkolódzni, nem rejtjük el hibáinkat, 
gyengeségeinket sem. Legyen erőnk a nyíltság 
ós őszinteség! Nem a tisztességes kereskedel-
met legyűrni, de a tisztességtelen visszaélése-
ket korlátozni, a jogosult hasznot sok kis zseb-
ben megosztani, ez czélunk és jelszavunk! 
Ezután Balogh Elemér megvilágítja mindenek-
előtt a szövetkezetek életében előforduló fon-
tosabb mozzanatokat és nehézségeket. Rész-
letesen ismerteti a tisztességtelen verseny 
fogásait, melyeknek csak az a czéljuk, hpgy 
ártalmatlanná tegyék a szövetkezeteket. Óva 
inti hallgatóit, hogy csábító ígéreteknek, látszó-
lag kedvező ajánlatoknak hitelt ne adjanak. 
Végül kifejti a vidéki központok fontosságát, 
szervezésüknek mikéntjét s melegen buzdítja a 
szövetkezetek vezetőit, hogy a tömörülésnek 
ezt a módját felkarolják. Egymásután szólaltak 
föl ezután Bikfalvy József a tornai, Meszlényi 
László a rimaszombati, Fejér Ignácz káptalan-
szendrői, Oaál János a gönczi fogyasztási 
szövetkezet nevében, belső ügyeiket adván elő; 
majd Ragályi Géza, a Rimaszombati Fogyasz-
tási Szövetkezet egyik képviselője emelt szót, 
arra buzdítva társait, hogy tegyenek meg min-
dent a mozgalom terjesztése s a központ 
erejének növelése érdekében. Végül dr. Szabó 
Sándor tanár, a sárospataki szövetkezet ve-
zetője, küldőinek törhetetlen ragaszkodásáról 
és bizalmáról biztosította a központ jelenvolt 
képviselőit. 

A központi tejcsarnok-szövet-
k e z e t folyó hő 27-én szombaton d. e. 

10 órakor tartja évi közgyűlését Buda-

pesten, a vármegyeházán. A közgyűlés 

elö terjesztendő mérleg oly tételeket tar-

talmaz, amelyek méltán keltették fel a 

szövetkezeti tagok nagyrészének a meg-

ütközését, amennyiben a mérleg adatai 

azt igazolják, hogy az eddigi igazgató-

ságok nem gyakorolták a kötelességszerű 

ellenőrzést. 121,000 korona veszteséget 

tüntet fel a mérleg, csakhogy ezen felül 

sok oly követelést tartalmaz, amelyeknek 

az értéke legalább is felette kétséges. 

A szövetkezeti tagok körében megindult 

mozgalom gyökeres reformokat követel, 

amelyek nélkül a szövetkezet további 

fennállása el sem is képzethetö. A köz-

érdek szempontjából felette kivánatos, 

hogy a szövetkezet reorganizácziój a min-

den nagyobb megrázkódtatás nélkül tör-

ténjék s ép azért igen helyeseljük a 

reform mozgalom vezetőinek azon lépé-

sét, hogy a közgyűlésen teendő lépések 

megállapítása czéljából f. hó 26-án dél-

előtt 10 órára a Royal- szállodába értekez-

letet hivtak egybe. Csak kivánatos, hogy 

ezen előkészítő értekezleten a tagok mi-

nél nagyobb számban vegyenek részt, 

mert a közgyűlés napirendjének sima 

letárgyalása s a szükséges gyökeres re-

formok megállapítása és keresztülvitele 

csakis igy lehetséges. 

Az arisztokráczia bűnei. Van egy lap, 
amelyet zengzetes magyar nyelven irnak ugyan 
meg, de amely mindenkit rugdos és vagdal, 
akinek csak hagyományos joga van magát 
magyarnak nevezni. Gyűlöli mindazokat, akik-
nek múltja merészkedik lenni, gyűlöli tehát 
legjobban a zsentrit és az arisztokratát. A 
zsentrit már kiterítve látja, ahhoz nem sok 
szava van, csak feltámasztása ellen tiltakozik. 
A modern kor szülöttje nem tudja megérteni, 
hogy az az osztály, mely a válságos időkben 
legtöbb tehetséget és erőt szentelt nem-
zete javára, több kíméletet érdemel a 
nemzeti géniusz részéről, mint aki a nehéz 
idők között sehol sem volt. Az arisztokrácziát 
azonban még nem törülte el az idők vihara. 
Odafordulnak tehát a néphez és azt mondják: 
„Nem tudsz boldogulni, mert a föld az arisz-
tokráczia kezében van : ez a te ellenséged.* 
Aztán a középbu ̂ okoshoz fordulnak és azt 
mondják: „Vigyázz, mert befonnak az arisz-
tokraták. Elől küldenek a tüzvonalba, mikor 
az ő érdekükben folyik a harcz. A zsákmányt 
azonban maguk között osztják fel, mjg a vesz-
teséget a bőrödből nyúzzák ki." Azután a köz-
értelmiséghez fordulnak és azt mondják: „Pálffy 
János gróf 3 milliót adott közczélokra. Lám 
ez a főúr tudja kötelességeit, ezen kivétel 
előtt kalapot emelünk. Mily sivár képet mutat 
az arisztokráczia zöme, amely páholyból nézi 
a világot és szószátyársággal akarja a hont 
boldogítani." Kádencziát tehát mindenre tudnak 
s a vége mindegyiknek az, hogy üsd a fő-
urat. Egy hitvány hamisítót ugyan ne próbál-
jon megtámadni az ember, mert neki esnek 
méhrajként, hogy zavarog, türelmetlenkedik, ke-
reseti jogokat támad s nemzeti érdekeket blami-
roz. Ellenben az ellen senkinek szava ne legyen, 
ha a redakczió füstös szobájában felserdült hon-
polgár a magyarság tradíczióinak történelmi 
multu képviselőit önző stréberek módjára sora-
koztatja el a nyilvánosság előtt. A kilenczágu 
koronákra rossz idő járnak s maholnap okunk 
lesz megbánni, hogy nem a föld másik végén 
születtünk akkor, mikor őseink karddal, vitéz-
séggel, hűséggel mint gondolták erkölcsi tőkét, 
voltaképpen vád és kritika anyagot szereztek 
egynémely redakczióbelihonpolgár urak számára. 

A pénzintézetek mult évi üzletered-
ménye. A székesfővárosi statisztikai hivatal 
augusztus havi füzete a budapesti pénzintéze-
tek mult ,évi üzleteredményeiről közöl érdekes 
adatokat. Ezek szerint a pénzintézetek száma 
egygyel szaporodott, ugy, hogy most összesen 
31 van. A két földhitelintézet leszámolásával fen-
maradt 29 rész vény társulat részvénytőkéje 266 
és egyharmad millió koronára rug ; az összes 
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részvénybankok tiszta nyeresége 32 millió ko-
ronát tett ki, a mi az alapszabályszerü le-
írások, valamint az előző évről áthozott nye-
reségek számbavétele nélkül 12"4 százaléknyi 
kamatozásnak felel meg. A tiszta jövedelemből 
osztalék gyanánt 72 százalék jutott kifizetésre, 
mig 69 százalék tartalékba tétetett, jutalékra 
79 százalék fordíttatott. A kifizetett osztalék 
a részvénytőke 10 százalékát teszi, mig a 
bécsi bankoknál csak 7 és háromnegyed száza-
lékot. A legnagyobb osztalékot az évben is a 
Hazai Első Takarékpénztár fizette (42'5 száza-
lék), mig utána ismét az Egyesült Fővárosi 
Takarékpénztár következik (20 és kétharmad 
százalékkal). A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
15, az Orsz. Központi Takarékpénztár 13 és 
egyharmad, a Merkúr 12, a Magyar Jelzálog 
Hitelbank 10, a Magyar Általános Hitelbank 9, 
a Kőbányai Takarékpénztár 8 százalékot fizet-
tetett. 7 és 8 százalék közt ingadozott az osz-
talék a kereskedelmi Részvénytársulatnál, az 
Általános Takarékpénztárnál és a Leszámítoló 
Banknál; 6 és 7 százalék közt az Első Magyar 
Iparbanknál, a Bankegyesületnél, az Ipar- és 
Kereskedelmi Banknál, a Hermesnél, a Hazai 
Banknál, az Általános Banknál, a Bel-városi 
és Budapesti Takarékpénztáraknál. Az összes 
pénzintézeti részvények értéke az előző évben 
489 millió koronát tett 233 millió korona név-
értékkel szemben. Ugyanezen részvények az 
1899. év végén csak 474 millió korona értéket 
képviseltek, e szerint a budapesti piacz csakis 
ezen részvényeknél 15.400,000 koronát vesztett. 

A gabonahatáridőüzlet Ausztriában. Bécs-
ben a gabonahatáridő üzlet reformálását tár-
gyaló értekezlet javában folyik s mig itthon 
mi gazdák a radikális és a kevésbé radikális 
kúrák miatt egymás között akarunk össze-
veszni, addig ott az egységes gazdaközvéle-
mény tömör sorfala áll szemben a tőzsdei tul-
kapásokkal. A megindult tanúságos viták mag-
vát majd a végeredményben fogjuk összegezni, 
most hirlapi értesülések alapján az ankét lefo-
lyásából alábbiakat közöljük. Horowitz azt 
mondta, hogy a gabonakereskedők túlnyomó 
része, mint azelőtt, most is ugy vélekedik, 
hogy a határidőüzlet közgazdaságilag hasznos 
és szükséges, mert a határidőüzlet hozzájárul 
az effektiv áraknak hely és idő szerint való 
kiegyenlítéséhez és megóvja a piacot hirtelen 
áringadozásoktól. Kauders szakértő azt mondja, 
hogy a határidőüzlet tárgyai s tőzsde által 
megállapított szokások következtében, amelye-
ket a választott bíróságok és a felek önkénye-
sen nem változtathatnak meg, középminőségü 
és jóságú áruk, amiért is a határidőgabona 
áralakulása nem különbözik lényegesen az 
effektiv gabona áraitól. Különben jövendőbeli 
események figyelembevétele és az egész világ-
termelésnek az árviszonyokra való befolyása 
áltál inkább nivelláló hatást gyakorol. Müller, 
a gráczi gazdasági egyesület főtitkára azt 
mondja, hogy a paraszt nem élhet meg a 
világárakból, neki legalább is a maga terme-
lési árát kell megkapnia. Az agráriusok ugy 
Ausztria, mint Magyarország minden részében 
teljesen egyetértenek a határidőüzlet eltiltásá-
nak követelésében. Beck osztályfőnök fölszó -
litására Horowitz megmagyarázza a bécsi tőzs-

dén szokásos üzletek különböző nemeit és 
azt mondja, hogy előfordulnak merőben 
játékszerü üzletek is, .amelyeknél eleve is 
hiányzik a szálllitás és az átvétel szándéka. 
Hogy hány százaléka az üzletnek ilyen, arról 
fogalma sincs. Kauders a merőben játékszerü 
üzletek arányát legfeljebb "25 százalékra teszi. 
Azelőtt sokkal nagyobb volt ez az arány. 
Horowitz szakértővel szemben Sand szakértő 
azt állitja, hogy a határidőüzletnek az árakat 
kiegyenlítő hatása nem válik hasznára a mező-
gazdaságnak, mert gazdasági szempontból nem 
igazságos dolog az, hogy egy harmadik tényező 
írja elő a termelőnek, hogy milyen árakat köve-
teljen terményeiért. Az az állítás, hogy a határidő-
üzkt katasztrófáknak veszi elejét, helytelen, 
ami abból is kitűnik, hogy 1897-ben a búza-
árak egy héten belül 7 forinttal e=tek a határ-
időüzlet mel'e'.t is. A legújabb idők eseményei 
azt bizonyítják, hogy a határidőüzlet nem kí-
méli meg a fogyasztást minden igazolatlan ár-
emelés, ellen. 

Állatorvosi ösztöndíjas állások a m. 
kir. ménesintézeteknél. A földmivelésügyi 
miniszter az állatorvosi akadémiát jó sikerrel vég-
zett nyolcz okleveles állatorvosnak alkalmat óhajt 
nyújtani arra, hogy gyakorlati ismeretek gyara-
pítása czéljából két évig a m. kir. állami 
ménesintézeten szolgálatot tegyenek. Ezen 
idő alatt az illetők lakáson kivül, évi 1200 
korona ösztöndíjban részesülnek. Pályázni 
óhajtók a földmivelésügyi m. kir. miniszterhez 
intézett kellően felszerelt folyamodványaikat a 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskola rektori 
hivatalánál nyújthatják be. 

Gyümölcs-kereskedelmünk. A Német-
birodalom idei gyümölcstermése jónak Ígérke-
zik és pedig, mint berlini főkonzulátusunk 
irja, különösen az alma és szilva tekintetében. 
Mindamellett azonban Németország gyümölcs-
bevitele jelentékeny marad s ennek fedezésé-
ről első sorban a monarchia és Svájcz szere-
pelnek beviteli államok gyanánt. A várható 
bő termés ugyan már előzetesen is lenyomta 
az árakat és valószínű, hogy ez az árcsökke-
nés a nagy szüret után még érezhetőbb lesz. 
A berlini piaczon a következő árak jegyeztet-
nek a gyümölcs 100 kg.-ja után: alma 3—15 
márka, körte 8—24, szilva 6—8, szőlő 24—37 
márka. Főkonzulátusunk csak arra figyelmez-
teti a hazái érdekelteket, hogy kisebb külde-
ményeknél a szállítási költség is alig térül 
meg, mig a jól osztályozott nagyobb küldemé-
nyek meglehetős árakon kelnek. Igy pl. az 
egyes gyümölcsfélék ab monarchiabeli állomá-
sok a következő árakat értek el: szilva 5—6 
korona, alma (Styria) 6—9 kor., körte 10—16 
kor., tiroli alma 10—20 korona. Szentpéter-
vári konzulátusunk jelentése szerint a monar-
chiából szállított almafélék közül különösen a 
tiroli almák keresettek az orosz piaczokon. 
Az orosz piaczokra való bevitelre alkal-
mas almafélék közül felsorolhatók a kö-
vetkezők : Rozmarin, Napoleon, Solotaja Se-
mieska (arany bőralma), nemes alma (piros), 
Calville stb. A nagybani almaárak a szent-
pétervári piaczon jelenleg 10—15 rubel 
(25—37) korona között változtak 3 l h pudos 
(57 kg.) ládánkint. A kis-eladásban 10 dara-

bonkint adatnak el minőség szerint 8 kopek-
tól 1 rubelig (20 fillér — 2 kor. 55 fill.) ter-
jedő árban. A körték nagybani ára 1 pudos 
(•16-38 kg.) ládákban 6—8 rubel (15—20 ko-
rona.) A kicsinybeni árak ugyanazok, mint az 
almánál. A francziaországi finomabb áruk 
(Duchesse) 10 dbonkint 1"60 3 rubel (4—7 
korona) áron kelnek. A friss szilva nagybani 
ára 1 pudos (16 38 kg.) ládákban 1.20—2.40 
rubel (3—6 korona.) A kicsinybeni árak 10 
darabonkint 3—30 kopek (7—76 fill.) közt 
váltakozik. A szőlők nagybani ára 1 pud és 
4 fontos hordókban (18 kg,) 5 rubel (1275 
korona.) A kicsiybeni ár fontonként 14—30 
kopek (38—76 fillér.) 

Sertésforgalmi korlátozások módosítása. 
Az osztrák belügyminiszter f. évi október hó 
12-én kelt hirdetményével a sertésvésznek 
Ausztriába történt behurczolása miatt azonnal 
kezdődő érvényességgel a sertéseknek* Ausz-
triába való bevitelét ujabban még a következő 
területekről tiltotta meg: Baranya vármegye 
mohácsi és pécsváradi járásaiból, Csongrád 
vármegye tiszántúli járásából, Cyőr vármegye 
sokoróaljai és tószigetcsilizközi járásaiból, Vas 
vármegye kisczelli járásából, Veszprém vár-
megye devecseri járásából, Zala vármegye 
sümegi járásából, továbbá Győr és Hódmező-
vásárhely önálló törvényhatósági joggal fel-
ruházott várások területéről. Viszont a sertés-
vésznek osztrák területre történt behurczolása 
miatt Bács-Bodrog vármegye bácsalmási és 
zombori járásai, továbbá a horvát-szlavon-
országi Zágráb vármegye samobori járása ellen 
érvényben volt sertésbeviteli tilalmakat hatályon 
kivül helyezte. Azonban a Bács-Bodrog vár-
megye zombori járása ellen érvényben volt 
sertésbeviteli tilalomnak ezúttal hatályon kivül 
történt helyezése az ezen járásban fekvő és 
sertésvészszel fertőzve volt Bezdán községre, 
valamint az ezzel szomszédos községekre nem 
terjed ki, ugy hogy ezen községek az Ausz-
triába irányuló sertésforgalomból továbbra is 
ki vannak zárva. Továbbá az osztrák belügy-
miniszter folyó évi október hó 18-án kelt hir-
detményével a sertéseknek Trencsén vármegye 
csaczai és kisutczaujhelyi járásaiból Ausztriába 
való bevitele ellen érvényben volt tilalmat ha-
tályon kivül helyezte. 

A gazdasági szövetkezetek száma Né-
metországban. Érdekes adatokat közöl a W. 
L. Z. a Németországban létező gazdasági 
szövetkezetek számáról. A német gazdasági 
szövetkezetek általános szövetségének ez évi 
jelentése szerint ugyanis az utolsó évben, 
azaz 1899 jul. 1-től— 1900 jul. l-ig a gazda-
sági szövetkezetek száma 900-al növekedett, 
még pedig 585 kölcsönpénztár, 75 beszerzési, 
153 tejgazdasági és 87 egyéb szövetkezettel. 
Folyó évi julius 1-én a német szövetség laj-
stromába 13,636 gazdasági szövetkezet volt 
bevezetve, egyenként 9713 takarék- és köl-
csönpénztár, 1115 beszerzési, 1917 tejgazdasági 
és 811 egyéb szövetkezet. A 13,639 gazdasági 
szövetkezetből esik Poroszországra 7213, Bajor-
országra 3716? Würtenbergbe 1055, Hessenre 
646, Badenre 511, Elsass-Lothringiára 409, 
Oldenburgra 194, Mecklenburgra 184, Szász-
országra 165, Braunschweigra 95, a thüringiai 

flHk£ÜH A • • x&r k VM • • cs. és kir. udvari szállító magkereskedése Mauthner Ódon 

vE 
BUDAPESTEN, 

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

d a s á g i m a g o t , és pedig: 

luczernát, nyulszapukát, lenmagot, napraforgót, 
lóheremagot, baltaczimet, f®h® r £°!e s í> cs ibehurt stb. 

3 9 ' v o r o s kölest, _ , továbbá _ 
fehórherét , tavasz i bükkönyt, kendermagot akaczmagot, 

b i b o r h e r é t , mustármagot, gomborkát , 
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államokra 317 és más kisebb államokra 131. 
A gazdasági szövetkezetek nagyaránya szapo-
rodása az utolsó nyolcz évi adatokból lát-
ható, amikor ugyanis Németországban, be-
jegyzett gazdasági szövetkezet létezett: 

1893. jul. 1-én 4,979 
1894. „ „ 6,031 
1895. „ „ 7,170 
1896. „ „ 8,986 
1897. „ „ 10,669 
1898. „ „ 11,893 
1899. , „ 12,736 

1900. „ , 13,636 

Fűthető teherkocsik. Már több év óta 
tesznek kísérleteket arra nézve, hogy egyes 
élelmi szereket a téli hónapok alatt fűtött 
teherkocsikban szállítsanak. Minthogy ezen 
kísérletek kielégítő eredményre vezettek és ily 
kocsikat mindig többen és többen vesznek 
igénybe; az osztrák-magyar vasutak elhatá-
rozták, hogy ez intézkedésre nézve egységes 
rendelkezéseket vesznek fel az általános díj-
szabási határozmányok I. részébe. A vasutak 
egyelőre nem maguk akarják az ily szerkezetű 
kocsikat a feleknek rendelkezésre bocsájtani, 
hanem csak meg akarják engedni, hogy a 
felek azokat a kocsiparkba besorozzák, mely 
esetben kikötik, hogy a fűtési készülék a 
felügyeleti hatóság által engedélyezve legyen. 
A lényegesebb feltételek volnának: a fűtési 
készüléknek a kocsiban akként kell elhelyezve 
lennie, hogy a fűtés, melynek legalább 6 órára 
kell kiterjednie, kizárólag csak kívülről történ-
hessék ; a kocsit azonkívül tartánynyal kell 
ellátnia a szükséges és a felek által rendelke-
zésre bocsájtandó fűtőanyag befogadására. A 
fűtőanyagot díjmentesen szállítják. A fűtésről 
és a rendeltetési állomásokon a fűtés meg-
szüntetéséről a felek tartoznak gondoskodni. 
A felek kívánságára azonban a vasút is magára 
vállalja a közbeeső állomásokon szükséglendő 
pótfütést, a melyért egyenkint 50 fillért számit 
fél, a nélkül azonban, hogy egy bizonyos hő-
mérsékletért a felelősséget magára vállalná. A 
szállítási dijak minden egyes kocsi után leg-
kevesebb 10.000 kgr. után számittatnak. — A 
vasút nem vállal felelősséget a fűtött kocsik-
ban szállított áruk sérüléseért vagy megrom-
lásáért, a feladók ellenben a fűtés következté-
ben keletkezett károkat a vasútnak megtéríteni 
tartoznak. 

NYILTTÉR.*) 

Haszonbérbeadó 
a bácsalmási uradalomhoz tartozó K u n b a j a i m a j o r . 
(Szabadka-bajai vasútvonal) „bácsalmási szőlők" meg-
álló helytől, melynek állomássá fejlesztése most van 
folyamatban Vé órányira, a bácsalmási vasúti állomás-
tól pedig 1/2 órányira fekvő, »16»336/iooo h o l d (1000 
ölévej) 

1901 . év i s zep tember 1-tSl 9 év re 
vadászati jog nélkül. A haszonbér negyedévenként előre 
fizetendő. Az óvadéknak, melynek összege megállapo-
dás tárgyát képezendi, kamatai, vagy szelvényei ha-
szonbérlőt illetik. Adókat a tulajdonos fizeti. Bérlő kö-
teles az épületeket jó karban tartani, tüz ellen bizto-
sítani. Szerződés át nem ruházható. Albérletbe nem 
adható. Gazdálkodás vegyes forgásban eszközlendő. 
Szalma, takarmány föletetendő és kihordatandó. Feltö-
rés tilos. Bélyeg és illeték a bérlő terhe. Bérlő az őszi 
vetéseket átveszi és a vetőmag árát megtéríti. Szénát, 
takarmányt 4 koronáért, s szalmát 60—80 fillérért 
kapja, ugyanannyiért adja vissza. 

Zárt ajánlatok, melyeket a. tulajdonos grófnő tet-
szés szerint visszautasíthat, az ajánlott évi haszonbér 
félévre eső részével egyenlő biztositékkkal 1900. évi 
deczember 31-ig hozzám küldendők. 

l > i - . D o b o s f T y F e r e n e z 

ügyvéd 1695 
Budapest, IV., Ferencz-József rakpart 12. sz. 

w W l W W W W W W W 

*) Az e rovat alatt közöltekért a szerkesztőség 
itf elSnéget nem vállal. 

Most je lent meg 

Minek Gyula és Szilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1 9 0 1 - r e . 

A .Köztelek Zsebnaptár* ezen hetedik év-
folyama régi köntösében, javított és tetemesen 
bővített tartalommal bir. 

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

A „Köztelek Zsebnaptár" ára az 0. M. G. E. 
tagok és a .Köztelek' előfizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 

— = 3 k o r o n a 5 0 f i l l é r . = — 

Megrendelhető 

a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
B u d a p e s t , 

IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek). 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Quttmann és Wahl budapesti termény-

bizományi czég jelentése.) 

Budapest, 1900. október 20. 

Az e heti időjárás végre meghozta a régen várt 
csapadékot. Már a hét kezdetén erős esőzések voltak, 
melyek futólagos derülés után később az egész országra 
terjedtek ki és a hét végén is tartottak. Az őszi vetés 
mindazonáltal halasztást szenved és meg van nehe-
zítve, sőt a már kikelt vetés is csak nehezen fejlődik. 
A vízállás is állandóan rendkívül alacsony, de javulás 
most inkább várható. 

A külföldi piaczokon határozottan lanyha irány-
zat uralkodott. A forgalom csaknem mindenütt korlá-
tolt és az árak csökkenőek. — A lanyhaság az ame-
rikai piaczokról indult ki. Daczára a leszállított tengeri 
hajózási dijaknak, a kivitel mérsékelt maradt, a lát-
ható készletek is oly magasságot értek el, mire már 
évek óta nem volt példa és amellett ugy látszik, hogy 
a hozatalok egyhamar nem is fognak csökkenni — az 
utolsó heti szaporodás búzában egymagában 1.873,000 
busch. tett ki. — Argentínából is kedvező hirek érkez-
tek, a tulajdonosok is engedékenyek és nagymérvű le-
bonyolítások, visszaeső árak mellett szintén számot-
tevőek voltak. Az árvesztesség 5 c. tesz ki. Angliában 
hol a szilárd irányzat mégis hosszabb ideig tartotta 
magát, ugyancsak lanyhullás állott be; a vevők jobb 
hozatalok mellett tartózkodóak. Francziaországban az 
árirányzat szintén nyomott. Beviteli szükségletről egy-
előre szó sincs és az árak, melyek eddig is csak alig 
tartottak, csökkenőek lettek. Németalföld és Belgium a 
vevők teljesen reserváltak; Németországban is alig 
mutatott szükségletet a fogyasztás. A tengerentúli aján-
latok ott lényegesen olcsóbbak és Oroszország is szí-
vesen kínálja termését. 

Nálunk ugyancsak gyenge a forgalom, a hangulat 
csendes, habár tekintettel a mezőgazdasági állapotra és 
a csekély kínálatra, az árak alig tüntetnek fel vissza-
esést. Takarmányáruk tartottak. 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket 
jelenthetjük: 

Buza már a hét elején lanyhán indult és tartó-
san nyugodt maradt. A kínálat nem nevezhető bőnek, 
de elég jó. A malmok azonban tartózkodóak maradtak 
és csak mérsékelt beszerzéseket eszközöltek. Különösen 
prompt áru volt elhanyagolva — szállításra szóló aján-
latok még inkább voltak elhelyezhetőek. Egyes malmok 
ezeket előnyben is részesítették és ez által az áralaku-
lásnak is támaszt adtak. Általában ajhangulat azonban 
lanyha maradt,fa napiforgalom csak korlátolt volt és 
az árak — finom áru kivételével mely csak kis mérv-
ben érkezik a piaczra — néhány fillérrel olcsóbbak. 
Az összforgalom 150,000 mm., a hetihozatal |210,000 

Rozs az egész hét folyamán csak gyengén volt 
forgalomban. A kereslet egészen korlátolt és elszállítási 
czélokra éppúgy mint a helyifogyasztás részére csak 
kis mennyiségek kerültek eladásra. Csendés irányzat-
ban az árak 5—10 fillért vesztettek és középminőségü 
áru 13-50—13-70 jobb és urasági prima áru 14 K. ért 
el budapesti paritásra. Nyiri származékok nem voltak 

forgalomban és inkább névlegesen jegyzünk 12-90—13 
K. Debreczen távolságában átvéve. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) továbbra 
is csak gyengén van kinálva; a kereslet is mérsékelt 
ugyan, a hangulat azonban az utolsó napokig kellemes 
és az árak multheti niveun maradtak meg. Csupán a 
végén állt be némi visszaesés. Helyben minőség szerint 
12 K.-ig jegyzünk. Állomásokon átvéve exportczélokra 
alig volt forgalom. Tiszavidéki áruért 12—12-00, finom 
felvidéki áruért 13-80 K.-ig szóló árjegyzésünk inkább 
csak névleges jellegű. 

Zab csak mérsékelten érkezett, a kereslet azon-
ban élénken alakult és jobb érdeklődés mellett az árak 
fokozatosan 20 fill. emelkedtek. Finom minőségű áru 
hiányzik. Szín és tisztaság szerint 10-70—11, jobb 
minőségű árut 11-30, urasági finom zabot 11-50 K.-ig 
jegyzünk helyben. 

Tengeri ó áru nincs forgalomban. Uj tengeriben 
aránylag még mindig csak gyenge a forgalom. Helyben 
9-10 jegyzés mellett csekély üzlet volt a vidékre való 
elszállítás czéljából okt.-re 8-60—70, nov.-re 9-9-10, 
deczemberre 9-40 K.-ig fizettek budapesti paritásra. 
Tiszavidéki állomásokon 10-50—80 K. fizettek, mig 
garantált minőségű áruért 20 fillérrel ezen jegyzéseken 
felül is volt elérhető. 

Olajmagvak-. Káposztarepczében nincs már készlet 
és csak névlegesen jegyzünk 30—31. Káposztarepcze 
1901 augusztusra, az esőre elanyhult, utóbb azonban 
ismét javult és 26-40—50 K. jegyez. Lenmag változat-
lan 28—32, gomborka hiányzik 25—26. Kendermag el-
lanyhult és 18-60—19-10 K. körül jegyez dunamenti 
állomásokon. 

Hüvelyesek : Bab iránt az érdeklődés nagyon 
korlátolt. A hangulat igy lanyha és az árak inkább 
csökkenő irányt követtek. Triőrözött fehér törpebab 

Károly 13-20 K. jegyez. Erdélyi bab minőség 
laczió szerint 12-60—13-20 K. között jegyez. Köles 
hazai származék 11-40 K.-ig románáru átmenetileg 
10-40—60 K.-ig köttetett helyben. 

Napi jelentés a gabonaüzletről. 

1900. október 23. 

Alacsonyabb külföldi jegyzések, valamint lanyha 
készáruüzlet a határidőpiaczon ma roppant nyomott 
hangulatot idézett elő, mely októberi búzában nagyobb 
realizálások folytán mindinkább nagyobb mérve-
ket öltött. 

A készáruüzlet ma mérsékelt kínálat és korlátolt 
vételkedv mellett lanyha irányzatú volt; elkelt kb. 
7—8000 mm. buza 10—20 fillérig olcsóbb árakon. 

Rozsban és árpában szintén lanyha volt az irány-
zat, mely czikkek árán 10 fillérrel csökkennek. Etető 
árpáért ma 11.50—11.80 volt ab Bpest elérhető. 

Felmondatott ma 1000 mm. zab. 

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

Eladatott: 

Tiszavidéki : 1000 mm, , 785 kg K. 15-80 3 hóra 
500 „: 78 „ „ 15-80 
300 , 80 . „ 15-70 
100 . 80 , , 15-60 
100 „ 796 , , 15-60 
100 . 788 t » 15 20 
400 „ 73<> „ 15-60 
100 mm. 785 kg. K. 15-50 3 hóra 
103 . 78 , , 15-50 
103 , 78 . „ 15 30 
100 , , 78 . „ 15-55 
100 . 77 . » 15.55 
100 „ 80 „ „ 15-55 
200 , 78 , „ 14.70 
300 „ 78 . „ 15-40 
400 , 78 „ , 15-40 
200 , 778 „ 1510 
100 mm. 775 kg K. 15.20 
100 , 77 „ , 15 — 
100 . 77 . , 15 — 
100 , 77 , » 14*80 
100 „ 77 , „ 15-40 
100 , 763 , „ 15-60 

76® ^ „ 15-— 
100 , 76 . , 14-95 
800 , 753 1 , 14.85 

» 100 , 75 „ , 14.80 

Erdélyi: 100 „ 756 „ „ 14.70 „ n Erdélyi: 
100 „ 76 , , 14-7Ö 
100 . 775 < . 14-70 
200 mm í 77 , K. 14-70 3 hóra 
100 , 765 m , 14-70 

Fehérmegyevidéki: 300 , 775 „ „ f5.10 „ 
Pestmegyevidéki: 100 , 79 , B 15-60 

- 78 „ .. . . .. .. 
100 mm. 775kg. K. 15-60 3 hóra 
100 „ 77 „ „ 15-10 „ „ 
200 . 77 , , 14.90 , , 

14-80 „ „ 
100 76 
100 , 76» , 14.80 

I 
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100 ] mm. 76 , K. 14-80 
300 . 70 , ., 14-80 
300 mm. 76 kg K. 14-75 
1C0 » 76 „ „ 
100 . 74 . » 14-80 
700 , 77 , , 15-2Ó 
100 1 nm. 765 „ K. 14-80 
100 . 74 „ „ 14.80 
270 , 77 L , 14-60 
100 » 77 , , 1,4.80 

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzletben e hétnek elején a forgalom 
korlátolt volt és gyér kereslet folytán a szeszárak ugy 
azonnali, valamint kisőbbi szállításra változatlanul 
jegyeznek. Elkelt finomított szesz nagyban adózva 
116*50—117'— K„ adózatlanul 46-50—47'— koronáig. 
Kicsinyben az ár 2 K. drágább. 

Élesztőszeszben a kereslet kielégítő és néhány 
nagyobb'tétel adózva 116.50—117.50 kor., adózatlanul 
46.50—47.50 kor. lett zárulva. 

Vidéki finomitógyárak által finomított szesz e hét-
nek elején 50 fillérrel olcsóbban lett ajánlva és több 
tétel ab állomás és 114-50—115-50 kor., adózatlanul 
45.50 kor. lett zárulva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz gyéren volt ajánlva és csak néhány kisebb 
tétel létesült fix árban és jegyzésen alul. 

A "kontingens nyersszesz ára Budapesterí 42'—-
—•— korona. 

Bécsi jegyzés 43-20—43-60 korona kontingens 
nyersszeszért. 

40--

—20-50 korona kiviteli 

- Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. 
Budapesti zárlatárak e héten: Nagyban: Finomított 

szesz 116-50—117-50 K., élesztőszesz 116-50—117-50 K., 
nyersszc-sz adózva 114-50—115 50 korona, nyersszesz 
adózatlan (exkontingens) —• •— korona, denaturált 
szesz 37- 37-50 korona. Kontingens nyersszesz 
—• •— korona. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz 
fizetés mellett értendők. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 

(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezet üzleti jelentése. 1900. okt 20. 

Az őszi idény beálltával üzletmenetünk állan-
dóan kedvező jelleget öltött. Az élelmiczikkek most 
már romlásveszélynek nincsene'" kitéve, nagyobb 
mennyiségben kerülnek piaezra és részint azonnali 
fogyasztásra, részint telelési czélból gyors elhelyezésre 
találnak. Élénk üzjet bonyolódott le husnemekben, 
vadfélékben és tisztított baromfiban, melyek jóval 
drágabban keltek el, mict a hét első felében. Tej-
termékek; különösen ieavaj volt élénken keresve, ugy 
hogy időnkint áruhiány mutatkozott. Ebből kifolyólag 
külföldi rendeléseknek csak részben tudtunk eleget 
tenni, ugy hogy azok efektuálása a jövő hétre maradt. 
Tekintettel arra, hogy külföldi vevőink csakis öt kilós 
darabokban kívánják a szállítást, figyelmeztetjük be-
küldőinket̂  hogy ily alakokban küldjék be teavajukat. 
Főző vaj is élénken keresve 20 fillért nyert árában. 
Turó, mely az egész nyáron át teljesen el volt hanya-
golva, most nagy eladási czikket képez s részint 
helyben, részint vidékre nagyobb mennyiségben el-
szállíttatott- Ez okból beküldőinknek , a rendszeres 
szállítás újbóli felvételét ajánljuk. 

Tojásban szinte szükséglet mutatkozott, különösen 
prima áruban ugy látszik, hogy vidéki beküldőink 
magasabb árak reményében az eladással tartózkodók, 
ennek következtében prima tojásért 72, sőt kivételes 
esetben 74 koronát szívesen megadtak. 

A burgonyaüzlet szinte javult, a beérkezett 
va'ggontételek magasabb árakon nyertek elhelyezést. 
Káposzta még kevés érkezik eladásra s miután az idei 
szárazság következtében a termés a mult évhez 
képest közepén alul van, már most is az árak aránylag 
a mult évhez 100% magasabbak, további áremel-
kedésre van kilátás. Dió még mindég kevés kerül 
eladásra, birtokosok az eladással magasabb árak 
reményében tartózkodók; az érkezett kistételek roha-
mosan alku nélkül a megszabott áron megvétettek. 

A gyümölcspiacz hangulata csendesebb lett. , 
Ugyanazokat a jelenségeket tapasztaljuk, mint tavaly, | 

mihelyt Szerbiából megérkeznek az első küldemények 
és a hét végével több kocsirakomány szőlő érkezett, 
ez az árakra mindjárt befolyással van, Igy szőlő 4—6, 
alma 5-Í0 fillért veszített árából. 

Eladásaink nagyban : 
Marhahús eleje 80—84, hátulja 80—96. Vidéki 

borjú 100—106 fillér kg-ként. 
Vadfélék: Szarvas 50-60. Őz 1.30—1.50 fillér 

egészben egészben 1 kgként. Fáczán 3.00—3.40, fogoly 
1.40-1.50 fillér párja, nyul 2.40—2.60 fillér dara-
bonként. 

Prima teavaj 2.20—2.40, főzővaj 1.60—1.80, 
turó 24—28 fill. kgként. 

Élő baromfi: rántani való csirke 1.40, sütni való 
1.60—1.80, kappan 2.80—3.60, hizott lud 11—12 kor. 
páronkint. 

Tisztított liba la 1.12—1.20, Ha 1.00-1.04 fillér 
kgként. 

Tojás la 72—74, erdélyi 68—69- korona eredeti 
ládánként. 

Rózsaburgonya 2.60—3.00, sárga 3.00—3.20 ko-
rona vaggontételeknél, melyekből több kocsi állolt 
rendelkezésünkre. 

Gyümölcs : Elsőrendű különféle fajalmák 20—36, 
fajkörték 40—60 filléren keltek kgonként. Közönséges 
alma 8—16, körte 16-24 fillér. Szőlő: Izabella 32, 
dinka 40—48, fehér mézes 39—44, sászla 40—48, 
szagos 70—74 fillér kilogrammonként. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1900. október 23-án. A székesfővárosi vásár-
igazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 60 szekér 
réti széna, 55 szekér muhar, 25 szekér - zsupszalma 
5 szekér alomszalma, — szekér takarmányszalma, 
— szekér tengeriszár, 10 szekér egyéb takarmány 
(sarjú és zabosbükköny stb.) 200 zsák szecska. 

A forgalom lanyha. 
Arak fillérekben, q-ként, a következők: réti 

széna 400—60D, muhar 440—500, zsupszalma 240—320, 
alomszalma 200—300, egyéb takarmány , 
lóhere , takarmányszalma — , 100 kéve 
tengeriszár , luezerna , sarjú 360— 
440, szalmaszecska 300—300, széna -, uj , 
——, zabosbükköny 440—520. Összes kocsiszám 157, 
suly 188,400 kg. 

Allatvásárok. 

Budapesti süaróiüarhavásár. 1900. okt. hó 19 én. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 275 db, eladatott 275 db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élő borjú 49 db, eladatott 
49 drb, élő bárány 25 db, eladatott 25 drb; ölött belföldi 
1 drb, eladatott 1 drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék boriu — drb, eladatott 

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

Borjuvásár hangulata élénk volt. 

Árak- a következők: Élő borjuk: belföldi 
koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 74-—96-— 
koronáig, kivételesen 102^— koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
iriv. koronáig súlyra, növendék borjú 44 — 50, 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi koronáig, • kiv. koronáig súlyra, 
galicziai koronáig, kiv. koronáig 
snlyra, tiroli —•— koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig, kiv. — koronáig 
súlyra, növendék koronáig, kiv. 
koronáig drbonkint, élő bárány 16 20 — koronáig 
páronkint, ölött bárány —• •— koronáig párja. 

BnáspestJ jnbvásár. (& 1S00. október hó 22-én. 
székesfővárosi közvágóhíd éa marhavásár igazgatóság 
jelentése a ,Köztélek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1975 darab, 
eladatott 1375 drb, feljavított jufcok 1559 drb, eladatott 
856 drb, kisorolt kosok 44 drb, eladatott 44 darab, 
kiverő juh 203 drb, eladatott 203 drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai 613, eladatott 613 db. 
sb£o) keresztezés —, eladatott — db, romániai 
durvaszőrü — db. 

Birkavásár hangulata vontatott volt. 

Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü36-41.—K. 
páronkint, 40-43 (-)K.-ig 10Ö kiló élősúly szerint,feljaví-
tott juhok 28-—34-— K. páronkint, 36- 38 K.-ig 100 
kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
péioukiBt, .— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juhok 12- 24 K.-ig páronkint, K-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K., kecske —•— K. páronkint, 

durvaszőrü 16- 24-— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai 1,9-50, K. páronkint, — 
K-ig élősúly szerint, angol keresztezés — K. páronkint. 
romániai — K. páronkint, raczkajuhok —' .— K. 
páronkint, —. .— K.-ig 1C0 kiló élősúly szerint, 

Bécsi vágömarbsvásár, 1900. okt. hő 22-én. 
(Vass Jenő tudósítása a ,Köztelek" részére.) 

összes felhajtás 6372 db. Ebből magyar 4786 db, 
ga icziai 619 darab, bukovinai 26, német 941 db, 
hizott 3585 db, legelő 1013 db, fiatal 1774 db, ökör 
4593 db, bika 784 db. tehén 647 db, bivaly 240 db. 

A multhetinél mintegy 800 darabbal magasabb 
felhajtás folytán az üzlet igen lanyha volt és az árak 
prímánál 1, más minőségeknél 4 koronáig 100 kilón-
ként visszamentek. 

Arak: prima magyar 72—78-— (80- ), szekunda 
62—70, tertia 54—60. Galicziai príma 72- 80-— 
— —), szekunda 64—70, tertia 56—62. Német prima 
78 83 — (84 ), szekunda 68—76, tertia 60 - 67. 
Legelőmarha : szerb és magyar 48-— 58—, rosszabb 
minőségű 48—58-—. Bika és tahén 44—67 (68 ) 
és bivaly 40' £0-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
kilogrammonként, fogy. adó nélkül értendők. 

Bécsi sertésvásár. 1900. okt. 23 áa. (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 5105 lengyel, 7192 magyar, össze-
sen 12297 drb. 

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

kül : prima 86—88 fillér, kivételesen 89 fillér, közepes 
74—84 fillér, könnyű fillér, süldő 60—80 fillér, 

Bécsi sznrómarbavásár. 1900. okt. 18-án. Fel-
hozatott: 3415 borjú, 1819 élő sertés, 1611 kizsigerelt 
sertés, 745 kizsigerelt juh, 99 bárány. 

Az üzlet változatlan. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 84—100, 

prima 102—116, primissima 118—124 ( ), élő borjú 
70—88, prima 90—98 ( ), primissima 100—104 (—), 
fiatal sertés 68—86, kizsigerelt sertés, nehéz 90—96, hizó 
sertés, süldő 88—100 ( ), kizsigerelt juh 56—80 
pr. kiló fillérekben, bárány páronkint 10—24 (—) korona. 

Bécsi juh vásár, 1800. okt. hó 18-áa. Falhajtás 
3293 db juh. -

Csekély vételkedv folytán az üzlet lanyha volt. 

Arak: juh 44—46 kiv.—48 — per kiló fillérekben, 
raczka 32- 38-— korona páronként. 

" Mezőgazdák figyelmébe! 

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcsépiökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gépgyár 

R É S Z V É N Y T Á R S U L A T | 

B U D A P E S T E N , 

K Ü L S Ő VÁCZI-UT 7. SZÁM. 

2V», 3Va, 4, 4Va, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

M a g á n j á r ó k 

(uti mozdonyok . ) 

Kérjük minden szakbavágó kérdéssel bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimeritő és felvilágosító választ. 

Árjeoyzék kívánatra díjmentesen küldetik. 
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K i t ű n ő m i n ő s é g ű 

tölgymakk-oi 
n e m k ü l ö n b e n m i n d e n f é l e e r d é s z e t i 

m a g o t a j á n l a 

Magy. magpergető-gyár 
F a r a g ó B é l a Z a l a - E g e r s z e g e n ; 

m i n d e n k i á l j i t á s o n k i t ü n t e t v e , leg-
u t ó b b 

Párisbarc ezüst é r e m m e l . 

Óvakodjunk az értéktelen utánzatoktól! 
Az egerek gyökeres kiirtásához az eddig hirde-

tett összes szerek közt legjobban bevált az 
állami éremmel kitüntetett 

Strichninzab 
Előállítás saját módszer szerint s saját gyárt-

mányú csalétekkel 1890. óta, tehát 10 év óta szét-
küldi ezen szakban speczialista 

Prag-, Zizkov, Husstrasse 20. (Bőhmen . ) 

Nagyobb vételnél igen mérsékelt árak. 

Óvakodjunk az értéktelen utánzatoktól! 

He l ye sb i t e t t h a j « j á r a t j e g y z é k . 

A D R I A 
magy. kir. tengerhajózási részv.-társ. 

V e z é r ü g y n ö k s é g e H o f f m a n n S . és V . 

1 9 0 0 , o k t ó b e r h a v á b a n a k ö v e t k e z ő g ő z ö s ö k i n d u l n a k : 

Honnan 11 0 V !1 a gőzös neve 
1900. 
okt. 

Hunf NVwcastle o/T. 

1 BaroeíonaValencia*) 
Algier1! Glasgow* 

„ Liverpool 

jstefáni»an 

Aleppo°(O.L). 
j Kálmán király 

sÍm István 

1—10 

Wf 
21—31 

K L o n n a i i ^ H o v á 
I I 
a gőzös neve ^kt." 

| i J 

Triest-Fiume 

Triest-Fiume 

Algérián' 

Pavia*(C. L.) 
Mátyás király 
B. Kemény 

Syria a 

[Szent-László 
Rákóczy 
Saragossa C. L. 

1-10 

£1-31 
21-31 
21—31 

megjelölt viszonylatok 

PlUMÉB(?LrÍ r°deiM ' 

llén) Adria" 11-én,„'Andrássy" 28-án. " " PÍ17 

Tyrrheniai vonal. elsóosztályu gyorsgS/ös „Buda" min-
den szerdán délben és pedig jSv5 hő 3., 10., 17., 24.31. indul 

jslftt 
D r . F A B I N Y I 

v. kórházi orvos, specialista. 

Meglepő eredmény gyengeségi állapotoknál. 

Rendelés 9—3-ig; este 6—8-igr. 

B U D A P E S T E N , 

V I I . ke r . , E r z sébe t-kö ru t 12. s zám . 
Levelekre díjtalanul válasz, kívánatra gyógyszerek. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
m m gazdák és hizlalók használatára. 

I r t a K . R u f f y P 6 1 . 
Ara portőmentes küldéssel I f o r i n t 10 k r a j o z á r . 

Bérbeadás. 
Baranyamegyében a sásdi vasúti állomás közelé-
ben fekvő Varga és ligeti 820 szántó, 6 kert, 
97 rét, 8 szőlő, 423 legelő, 320 erdő és 35 adó alá 
nem tartozó, összesen mintegy 1709 katasztrális 
holdból álló, gázd. épületekkel, kastély és park-
kal ellátott birtokom közvetítők mellőzésével azon-
nal vagy újévkor 12 évre haszonbérbe adatik. A 
feltételek nálam megtudhatók. Ajánlatok iozzám 

intézendők. 

Kunfy Adolf, Kaposvár. 

Örökeladási hirdetmény. 
T o l n a v á r m e g y é b e n A g á r d k ö z s é g h a t á r á b a n a 

S á r v í z c s a t o r n a b a l p a r t j á n f e k v ő és a s z e g z á r d i m a -

g y a r t a n u l m á n y a l a p í t v á n y i u r a d a l o m t u l a j d o n á h o z 

t a r t o z ó G e n c s i p u s z t a i f ö l d b i r t o k n a k 3 5 3 ^ k a t . hol -

d a t k i t e v ő r é s z l e t e a z a l ó l i r o t t m i n i s z t e r u i m I X - i k 

ü g y o s z t á l y á b a n 

f. 1900. évi október hó 20-án 
t a r t a n d ó z á r t a j á n l a t i v e r s e n y t á r g y a l á s u t j á n ö r ö k -

á r o n el f o g a d a t n i . 

A 1 5 0 0 0 k o r o n a b á n a t p é n z l e t é t e l é t i g a z o l ó p é n z -

tár i n y u g t á v a l ' f e l s z e r e l t é s i k o r o n á s b é l y e g g e l ' e l l á -

t o t t Í r á s b e l i a j á n l a t o k a fenti j e l z e t t n a p d é l e l ő t t 

1 0 ó r á j á i g a m i n i s z t é r i u m s e g é d h i v a t a l i i g a z g a t ó s á -

g á n á l n y ú j t a n d ó k b e . 

A r é s z l e t e s ö r ö k - e l a d á s i v e r s e n y t á r g y a l á s i f e l t é -

l e k a m i n i s z t é r i u m s e g é d h i v a t a l i i g a z g a t ó s á g á n á l é s 

a s z e g z á r d i k i r . k ö z a l a p v . g a z d . f e l ü g y e l ő s é g n é l ( S z e g -

z á r d o n ) a h i v a t a l o s ó r á k a l a t t b e t e k i n t h e t ő k . 

B u d a p e s t e n , 1 9 0 0 . é v i o k t ó b e r h ó 1 8 - á n . 

A v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m . k i r . 
6698 m i n i s z t é r i u m t ó l . 

az 1901. évre 
I I . évfo lyam. 

Szerkeszti és kiadja 

Jeszenszky Pál, 

sülete tagjainak ajánlott kül-
déssel 

3 ko r . 3 0 f i l l . 
Bolti ára 4 korona. 

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

ut 25. szám. 

Cs i tT Í ron , 
Fejéi-megyében az uradalmi 
kertészetnél 1200 darab, erős, 
egészséges magastörzsü almafa 

uradalmi kertészet! 8 * 1692 

Eladó burgonya, 
200 mmázsa válogatott vegyes 

" kium^™ladő.°BSvebbetl'S 

Wodianer János gazdasága, 
Maglód. 1655 

Birtok eladás 
Király Daróczon (Szat-
mármegye) 343 (1000 
•-öles) hold területü bir-
tok, — melyből 225 
szántó 110 hold rét és 
kert, — 20 cat. hold 
dohányengedélylyel, uri-
lak, kitűnő gazdasági 
épületek és felszerelés-
sel a vasúttól Vs órára 
eladó esetleg bérbeadó. 

Bővebbet 1697 

Uray Istvánnétól 
Budapest, VIII., Rigó-u. 3. 

Hnnyrári-Wrill 

veT̂ Tp 1%tá6ny olanKlílad6féIa 
százüalmi gazdaságban, Batta, 

, Fejérmegye. 1668 
Birtok eladás 
Király Daróczon (Szat-
mármegye) 343 (1000 
•-öles) hold területü bir-
tok, — melyből 225 
szántó 110 hold rét és 
kert, — 20 cat. hold 
dohányengedélylyel, uri-
lak, kitűnő gazdasági 
épületek és felszerelés-
sel a vasúttól Vs órára 
eladó esetleg bérbeadó. 

Bővebbet 1697 

Uray Istvánnétól 
Budapest, VIII., Rigó-u. 3. 

Tejet 
nagyobb mennyiségben azon-
nali vagy november elsejétől 
szállításra megvételre keresek. 
Továbbá vajat jő minőségűt 1 
évi kötéssel szükséglet szerint. 
Szives ajánlatokat „Tejnag-yke-
reskedö" czimen továbbit a ki-
adóhivatal. 1627 

Birtok eladás 
Király Daróczon (Szat-
mármegye) 343 (1000 
•-öles) hold területü bir-
tok, — melyből 225 
szántó 110 hold rét és 
kert, — 20 cat. hold 
dohányengedélylyel, uri-
lak, kitűnő gazdasági 
épületek és felszerelés-
sel a vasúttól Vs órára 
eladó esetleg bérbeadó. 

Bővebbet 1697 

Uray Istvánnétól 
Budapest, VIII., Rigó-u. 3. 

Megvételre 

adntszándékozók íu é|™mê -
jelölésével forduljanak Hinger 
Tivadar urad. gazdatiszthez 
Karczag. 1562 

Az „Országos M a g y a r Gazdaság i E g y e s ü l e t " tulaj-
donát képező Istvántelki szőlőtelepen feleslegessé vált felszere-
lések, úgymint egy három^ hektoliteres űrtartalmú 

Mabille rendszerű borprés 
egy 

talajmély itő eke9 
egy töltögető eke, 

továbbá 5000 db 180 cm. hosszúságú és 10.000 db 160 cm. hosszú 

gömbölyű f e n y ő f a k a r ó 
eladó. Felvilágosítással szolgál az «0. M. G. E.» titkári hivatala 

Budapest, Üllői-ut 25. 
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Hirdetés. 
A 4. hadtest-parancsnokság területén fekvő cs. és kir. kőzös-hadsereg-

vég1ettSaP éS i n t é z e t e k 1901- é v i kenTér és zabszükségleteinek szállítása 

1900. évi október hó 29-én a katonai élelmezési raktárnál 
Székesfehérvárott 

1900. évi október hó 31-én Kaposvárott \ 
1900. „ november hó 2-án Pécsett / 

1900. évi november 5-én a katonai 

Budapesten 
1900. évi november hó 7-én Szolnokon ) 
1900. „ „ , g-én Kecskeméten / 
!900. „ , , 12-én Szabadkán { 
Í900. „ , 14-én Zomborban 
mindenkor 10 órákor délelőtt, írásbeli lepecsételt, boríték alatt benyújtandó 
ajánlatok utján nyilvános tárgyalások fognak tartatni, 

A részletesebb feltételek az 1900. évi október hó 17-én lapunkban 
teljes szövegében megjelent „6703. számú hirdetményben", továbbá a cs és 
kir 4. hadtest hadbiróságánál, a budapesti és székesfehérvári cs. és kir. 
katonai élelmezési raktárnál, Kecskeméten a 13. huszárezred parancsnok-
ságánál megtekinthető 1900. évi szeptember hó 18-án kelt szállítási feltételek 
füzetében foglaltatnak. 

Budapest, 1900. szeptember hó 18-án. 

A cs. és kir. katonai élelmezési rabtártól 
Budapesten. 

1626 (Utánnyomás nem dijaztatik.) 

az illető városi tanácsnál 

élelmezési raktárnál 

z illető városi tanácsnál 

HIRDETÉSBE feSrétetneb a kisdóbirafalbav 
__ BUDAPEST, 
fSlISü-wi* as-oisc m%im 

VEGYESEK, 
Wuleladás. 

Tó-

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

ikrát. 
Corchus Béla, 

Budapest, IV. kerület 
Molnár-utcza 17. 

Kertalakitások 
elvállaltatnak terv és 
költségvetés szerint, 54 
hold kiterjedésű faiskolám-
ból állított fanemekkel, 

Pecz Ármin, 
cs. és kir. udvari mükertész, 

Budapest, isis 

„Reform" gyorsflillcsztS. Ozim 

j a r o -
b i i z á t 

vásárol 1590 

HALDEK 
magnagykereskedése 

József föherczeg ö cs. 
és kir. fensége udvari 

szállítója 

BUDAPEST, 
K á r o l y - k ö r u t 9 . 

Szepességi 

k á r p á t i j u h t u r ő , 
(úgynevezett liptói) 

legfinomabb, 5 kilós bSdöny 

Most jelent meg. 

A magy- kir. állainYasutak téli menetrendje, 
É r v é n y e s 1900. é r i o k t ó be r h ő l- t « l . 

A vonatok I N D Ü L a S A Budapestről. A vonatok É R K E Z É S E Budapestre. 

vágóhídi statisztika alapján 
pályadíjjal jutalmazott ér-

tekezés 
irta: 

B r e u e r A l b e r t 
közvágóhidi felügyelő állat-

(A Magy. Orsz. Állatorvos-
^Egyesület kiadványa). 

portómentes megküldéssel 
1 kor . ÍO flll. 

Megrendelhető a »Közte-
Iek» kiadóhivatalába. 

A keleti pályaudvaron 

Bécs, Graz 
Kassa, Munkács 
Zágráb, Fiume, R 

Belgrád, Brod 

Zágráb̂  Fiume, P' 

Bécŝ Graz BraSt"5 

FehrSg, Graz 

Szataub?Németf' 
Bécs, Páris, Londc 

antfnápoly 

[.-Sziget, Stanislau 

A nyugoti pályaudvaron 

Délelőtt i . 

Palota-Újpest 
Czegléd, Szoln. 
Esztergom " -
Lajos-Mizse 

PaS^pe8st 

kSoat 

mber 26-ig. 
•inden kedd, csü-

Budapest-Józsefvárosról. 

pályaudvaron. 

Lemberg, Miskolcz 

Kolozsvár 

W s 

StaSsíauf MÍs'ziget3 

^ " " S * 

| nem! 

Párkány-Nána 
K.-K.-Félegyb. 

"-'Kta-Ujpest 

M P e 8 t 

i s r S r 
alota-Ujpest 

k érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
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KIS H IRDETÉSEK 
Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei 
továbbá állást keresők éi adók hirdetménye 

Cmmk o ly loT-elelcro m e l y e k k e l w f l k a é g e B l e ^ é l b é l y e g e t y a g y l e v e l e z ő l a p o t k m d . n c k . 

BKTÖLTEHDÖ ÁLLÁS. 
Kerestetik. 

1801. április 1-ére egyae-i 
sági teendőkben jártas, eré 

ti Béggel birók előnyben ~ré-
ssfllnek. 
Megállapított javadali 

k egyenkint: 480 kor. 
nz 5 hectoliter buza, 10 h 

rint, 1200 •» árpatei_ _ 
szerint, 1200 kapásföld, ( 
tűzifa', lakás, keithasználí 

felszerelt és sajátkeziiieg 

Shez Nagy-Idára Abauj-

Azonnali 
vagy későbbi belépésre keres-
tetik tejgazdasági szakiskor' 
sikeresen végzett flaial embf 
gyakornokul. Teendője kizáíó-

Gazdatiszt, 
önállóan rendelkező, nagy, 
belterjes gazdaság által míg 

január 1. j£f bllétésrT 

ajánlatofckaf rende'íezőkkt 
jék ajánlataikat Gátai b 

gazdaság-nak Gáta, Moso 

előnyben részesül. A könyv-
es számvitelben is kell, hogy 
jártassága legyen. Évi fizetés 
600 koróna, lakás és el"' 
Bizonyítványok másolal 

mutattassanak be, melyei 

Kovácsgépész 
azdaságba, ki 

s.a flze'ési Igények megjelölé-

sága Szűcsi u. p. Apcz czimre 
küldendők. 1676 

íresített nyugdíjintézett 

sikerrel végzett 

r küS ő ; 

Kertészt keresek 
ban főleg a szőlészetbe/teljes 
jártassággal blr. Belépés lehe-
tőleg azonnal. Deutsch Zsigm. 
Nagybecskerek. 1681 

w : 

Segédtiszti állás 
néi,a ™ -̂CMnk?gazda«ágáb<K 
001. januá"hó 1-én betöltendő, 
fizetés 1200 korona készpénz, 

írnoki állás 
méltóságos jászóvári Pré-
stság uradalmaiban egy ir-
kiáUáŝ jött üresedésbe, mely 

Pályázhatnak gízdaság^aía-

n Jószágkormányzóhc 

rtok kiterjedés 
ploma nem feltét: 
zouyitványok vi 
ildetnek, tehát c 
tban melléklendő 

Kerestetik 

solatokkal, r 
21 adatnak a f 
>érnökséghez 

ÁLliST KKRESÖL 
Gazdatiszti 

gazdasági tanintézetet jő siker 

lezeitségének eleget tett, 
ci vagy segédtiszti állást 
s nagyobb birtokon, hol 

jövője biztosítva van, mielőbbi 
belépésre. Czim: Pejtsik Jenő, 

Kereskedelmi 
érettségivel és több évi írod, 

t óul Iitcs elég 

delkezik, megfelelő állá! 

íegfelelő állandó állást óhajt-

Földmives-
át ős tejgazdasági szakis-t végzett, nőtlen fiatal 
ír, ki a magyar, német és 
in nyelvet bírja, állást 
3 mielőbbi belépésre. Czim: 
jcher̂  ̂ Simon, _ budapest, 

Gazdatiszti ál lást 

a szentimrei földmives iskolát 
jelesen végzett egyén. Jártas-
sággal bir a gazdaság minden 
áfában,̂ hizlalás, tehenészet, 

gyak orlatrőUő\lzonyitványok-

azonnal elfoglalhatja. Szives 
megkereséseket Müller Mihály, 
Dégh, (Veszprémm.) kéretnek. 

Önálló, 

gaImasS37kéveasttkrbnős SZ°r" 

íegfío Tvőta íeWltőtt̂ áliását 
váltőztatni óhajtja. A modern 
gazdálkodás minden ágában, 
úgymint tehenészet, hizlalás, 
szőlőmivelés és telepítésben, 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyatermelésben teljesen 

szakavatott. Csakis oly állásra 
reflektál̂ M önállóan működ-

dó birtokot átvenni. Bevásár-
1 s8 M" "lt elad48 °nt-U<5af 

Gépész, 

a ki â szeszKző-tanfolyamot 

Soős Géza Budapest, 

Gazdatiszti ál lást 

a szentimrei földmives iskolát 
jelesen végzett egyén. Jártas-
sággal bir a gazdaság minden 
áfában,̂ hizlalás, tehenészet, 

gyak orlatrőUő\lzonyitványok-

azonnal elfoglalhatja. Szives 
megkereséseket Müller Mihály, 
Dégh, (Veszprémm.) kéretnek. 

Önálló, 

gaImasS37kéveasttkrbnős SZ°r" 

íegfío Tvőta íeWltőtt̂ áliását 
váltőztatni óhajtja. A modern 
gazdálkodás minden ágában, 
úgymint tehenészet, hizlalás, 
szőlőmivelés és telepítésben, 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyatermelésben teljesen 

szakavatott. Csakis oly állásra 
reflektál̂ M önállóan működ-

dó birtokot átvenni. Bevásár-
1 s8 M" "lt elad48 °nt-U<5af 

43 éves 
gépész, ki hosszabb ideig 

dásnak, hasonló állást keres 
újévre, esetleg nagy uradalom-
ban gépészi állást Is elvállal. 

8zÖ'boslíó!18Sy F6renCZ' 
Keszthelyen 

végzett gazdász írnoki állást 
keres azonnali belépésre. Fize-

hívatalban. ' 1662 

Önálló, 

gaImasS37kéveasttkrbnős SZ°r" 

íegfío Tvőta íeWltőtt̂ áliását 
váltőztatni óhajtja. A modern 
gazdálkodás minden ágában, 
úgymint tehenészet, hizlalás, 
szőlőmivelés és telepítésben, 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyatermelésben teljesen 

szakavatott. Csakis oly állásra 
reflektál̂ M önállóan működ-

dó birtokot átvenni. Bevásár-
1 s8 M" "lt elad48 °nt-U<5af ÁLLATOK. 

^ Ménes felosztás 

' j . i > eves malaca el-
adó puszta klskérl gazdaság-

iiéi 

Földmives iskolá t 
jeles sikerrel végzett nős, kis-

lásos, becsületes, erélyes, ko-
ránkelő kiszolgált szakaszve-
Mtő̂ jó=remondatidomttő,̂ némi 

vagy ehb4ezĥ onWPáUástkke?és 
mit b̂ármikor elfoglalhat. Évi 

Önálló, 

gaImasS37kéveasttkrbnős SZ°r" 

íegfío Tvőta íeWltőtt̂ áliását 
váltőztatni óhajtja. A modern 
gazdálkodás minden ágában, 
úgymint tehenészet, hizlalás, 
szőlőmivelés és telepítésben, 
czukorrépa, dohány és bur-
gonyatermelésben teljesen 

szakavatott. Csakis oly állásra 
reflektál̂ M önállóan működ-

dó birtokot átvenni. Bevásár-
1 s8 M" "lt elad48 °nt-U<5af ÁLLATOK. 

^ Ménes felosztás 

' j . i > eves malaca el-
adó puszta klskérl gazdaság-

iiéi 

Földmives iskolá t 
jeles sikerrel végzett nős, kis-

lásos, becsületes, erélyes, ko-
ránkelő kiszolgált szakaszve-
Mtő̂ jó=remondatidomttő,̂ némi 

vagy ehb4ezĥ onWPáUástkke?és 
mit b̂ármikor elfoglalhat. Évi 

Kezelőtiszti 
állást keres január 1-ére a gaz-
daság minden ágában jártas, 

és tejgazdasági szakiskola üzlet-

tálS^egye8tT4ir B°dba' T"e23 

ÁLLATOK. 
^ Ménes felosztás 

' j . i > eves malaca el-
adó puszta klskérl gazdaság-

iiéi 

Földmives iskolá t 
jeles sikerrel végzett nős, kis-

lásos, becsületes, erélyes, ko-
ránkelő kiszolgált szakaszve-
Mtő̂ jó=remondatidomttő,̂ némi 

vagy ehb4ezĥ onWPáUástkke?és 
mit b̂ármikor elfoglalhat. Évi 

Kezelőtiszti 
állást keres január 1-ére a gaz-
daság minden ágában jártas, 

és tejgazdasági szakiskola üzlet-

tálS^egye8tT4ir B°dba' T"e23 

Tiszta véra 

a százhalmi gaí daságbao, BaUa 

Gazdaságunk 

drb8féhér8kondorszőrttbfelbu° 
sz bad kézből eladó. ""b'oToss 
Károly, Igar, u. p. Sim0n-

Számtartó 
mérlegképes, a kettős kőnyv-

alkalmiízva, jelenleg is fölmon-

blzható, helyét'egy jobbad jl-

ficsaréí'f's fiáSSa' thaJtJ
é
a 

dők_ „Számtartó"8,11644 ntĵ l|ge 

Megvételre 
kérestetik 300 drb sovány ürü. 
Czim Sztriha Sándor tiszttartó, 
Gátér, u. p. Kun-Félegyháza. 

A ján lkoz ik 
földmives-lskolát jő eredmény-
nyel végzett, 21 éves keresz-
tény fiatal ember bármiféle 
gazdaságba mint kezelő al-

Czim Bagossy, Zsibó, Szilágy-

Számtartó 
mérlegképes, a kettős kőnyv-

alkalmiízva, jelenleg is fölmon-

blzható, helyét'egy jobbad jl-

ficsaréí'f's fiáSSa' thaJtJ
é
a 

dők_ „Számtartó"8,11644 ntĵ l|ge 

Eladó 

SaekaS5B6víbbetVffoh,nfir0í 
intézőség, Rohonczi, Vasmegye. 

A ján lkoz ik 
földmives-lskolát jő eredmény-
nyel végzett, 21 éves keresz-
tény fiatal ember bármiféle 
gazdaságba mint kezelő al-

Czim Bagossy, Zsibó, Szilágy- ^ í tt 6 évi ^ ^ 

fóldmiTOsUskolátvéezett ispán 

Hajlandó középnagy gazdaság 

ministrátori kezelésére is. 
,Czim a kiadóhivatalban. 1681 

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

Gépész-kovács 
és jeles sikerrel végzett pat-
kolókovács, 28 éves, újévre 
jelenleg is uradalomban van 

István, Bat'tyán, u. p. Balaton-

^ í tt 6 évi ^ ^ 

fóldmiTOsUskolátvéezett ispán 

Hajlandó középnagy gazdaság 

ministrátori kezelésére is. 
,Czim a kiadóhivatalban. 1681 

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

Gépész-kovács 
és jeles sikerrel végzett pat-
kolókovács, 28 éves, újévre 
jelenleg is uradalomban van 

István, Bat'tyán, u. p. Balaton-
Kezelőtiszti 

vagy ispáni állást keres a 
gazdaság minden ágában jártas 

beszél magyarul,1tóL°nlgf̂ bb 
bérgazdaságban mint ispán 

állását ujéire,'vagy később 
változtatni óhajtja. Czim a 
kiadóhivatalban. 1679 

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

fitflkertész, 

atyja, ki Franezia-y éfNémet-

kertészetnek minden ágában 

t ê yéê t éíbőf városr Mzon™-

és 6 bizonyítványokkal 

„Ügyes kertésztjei1'alatt 
adóhivatalban. 1663 

Kezelőtiszti 
vagy ispáni állást keres a 
gazdaság minden ágában jártas 

beszél magyarul,1tóL°nlgf̂ bb 
bérgazdaságban mint ispán 

állását ujéire,'vagy később 
változtatni óhajtja. Czim a 
kiadóhivatalban. 1679 

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

fitflkertész, 

atyja, ki Franezia-y éfNémet-

kertészetnek minden ágában 

t ê yéê t éíbőf városr Mzon™-

és 6 bizonyítványokkal 

„Ügyes kertésztjei1'alatt 
adóhivatalban. 1663 föld ' s ' kAlátal é tt é 

minden ágaiban gyakorlatilag 
Wpzett,-bácsmegyei Mületésü, 

széli, szakképzet Jsegéhez meg-

át. Krassó-SzSrény, jelenleg 

mint önálló ispán szolgál. Szives 
megkeresések Szakái j;ános 
bilics Szerb-Bóka kéretnek.̂  

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. Adai 
főldmivesiskolát iskolát jeles 
sikerrel végzett, nős, S0 éves, 
róm. kath. vallású egyén, 8 évi 
gyakorlattal, gazdatiszti, ispánl 
állást keres újévi, esetleg kév-
sőbbi belépésre. Czim Görög 
Imre, Ludas (Hevesmegye). ̂  

föld ' s ' kAlátal é tt é 

minden ágaiban gyakorlatilag 
Wpzett,-bácsmegyei Mületésü, 

széli, szakképzet Jsegéhez meg-

át. Krassó-SzSrény, jelenleg 

mint önálló ispán szolgál. Szives 
megkeresések Szakái j;ános 
bilics Szerb-Bóka kéretnek.̂  

Vörös ta rka 

tinó 
és 

• • n 

u s z o 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig .hizlalni 
való ökrök eladására és 

későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 

WEILE^ é{5 EISIE^ 

Kis-Czelli kereskedők. Adai 
főldmivesiskolát iskolát jeles 
sikerrel végzett, nős, S0 éves, 
róm. kath. vallású egyén, 8 évi 
gyakorlattal, gazdatiszti, ispánl 
állást keres újévi, esetleg kév-
sőbbi belépésre. Czim Görög 
Imre, Ludas (Hevesmegye). ̂  

föld ' s ' kAlátal é tt é 

minden ágaiban gyakorlatilag 
Wpzett,-bácsmegyei Mületésü, 

széli, szakképzet Jsegéhez meg-

át. Krassó-SzSrény, jelenleg 

mint önálló ispán szolgál. Szives 
megkeresések Szakái j;ános 
bilics Szerb-Bóka kéretnek.̂  

*m 
Igen szép, válogatott vSrös-

Kertész 

gazdasági kertészetben, törpe 
fa, konyha- és gyümöleskerté-
szetben elsőrendű bizonyítvá-
nyokkal képzettségének meg-
felelő jobb állást keres újévi 
belépésre. Szives ajánlatot 
keres Bischoff Ernő, Kasfea, 

föld ' s ' kAlátal é tt é 

minden ágaiban gyakorlatilag 
Wpzett,-bácsmegyei Mületésü, 

széli, szakképzet Jsegéhez meg-

át. Krassó-SzSrény, jelenleg 

mint önálló ispán szolgál. Szives 
megkeresések Szakái j;ános 
bilics Szerb-Bóka kéretnek.̂  

*m 
Igen szép, válogatott vSrös-

Kertész 

gazdasági kertészetben, törpe 
fa, konyha- és gyümöleskerté-
szetben elsőrendű bizonyítvá-
nyokkal képzettségének meg-
felelő jobb állást keres újévi 
belépésre. Szives ajánlatot 
keres Bischoff Ernő, Kasfea, 

föld ' s ' kAlátal é tt é 

minden ágaiban gyakorlatilag 
Wpzett,-bácsmegyei Mületésü, 

széli, szakképzet Jsegéhez meg-

át. Krassó-SzSrény, jelenleg 

mint önálló ispán szolgál. Szives 
megkeresések Szakái j;ános 
bilics Szerb-Bóka kéretnek.̂  

(3) éves 1 e 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
ugyulntén le8rprlmá,bb 

lekötni valő és 
j á r m o s Skröket 
legjutányosabb árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bánnikorra is elfogadtatnak. 

Kertész 

gazdasági kertészetben, törpe 
fa, konyha- és gyümöleskerté-
szetben elsőrendű bizonyítvá-
nyokkal képzettségének meg-
felelő jobb állást keres újévi 
belépésre. Szives ajánlatot 
keres Bischoff Ernő, Kasfea, 

Tehenes 

január 1-ére tejgazdasági szak-

^á^több^dő'őt0? hefféén' tí* 

magtárosf áílásris°eI°fogadfy 

gazda Pa.-Jegesi gazdaság, u. 

(3) éves 1 e 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
ugyulntén le8rprlmá,bb 

lekötni valő és 
j á r m o s Skröket 
legjutányosabb árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bánnikorra is elfogadtatnak. 

Gépész-kovács 

éves állást keres uradalomban, 

pes?9Ó™udafeMllto?ílltB19Bt 

Tehenes 

január 1-ére tejgazdasági szak-

^á^több^dő'őt0? hefféén' tí* 

magtárosf áílásris°eI°fogadfy 

gazda Pa.-Jegesi gazdaság, u. 

(3) éves 1 e 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
ugyulntén le8rprlmá,bb 

lekötni valő és 
j á r m o s Skröket 
legjutányosabb árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bánnikorra is elfogadtatnak. 

Gépész-kovács 

éves állást keres uradalomban, 

pes?9Ó™udafeMllto?ílltB19Bt Gazdasági 

tóltótt^intélligens flatíemberi 

tanintézeti diploma elnyerésére 
még néhány vizsga szükséges. 

(3) éves 1 e 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
ugyulntén le8rprlmá,bb 

lekötni valő és 
j á r m o s Skröket 
legjutányosabb árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bánnikorra is elfogadtatnak. 

3 * éves 
kiszolgált altiszt és a földmi-

zett egyén megfeleVáUást 
keres azonnali belépésre. Czim 
Molnár Sándor, Vörösalma pta 
u. p. Simonfa, Somogyinegye. 

Gazdasági 

tóltótt^intélligens flatíemberi 

tanintézeti diploma elnyerésére 
még néhány vizsga szükséges. 

(3) éves 1 e 1346 

n ö v e n d é k ö k ö r 

é s ü s z ő b o r j a k a t 
ugyulntén le8rprlmá,bb 

lekötni valő és 
j á r m o s Skröket 
legjutányosabb árakon aján-

K l e i n és Sp i t ze r 
Kis-Czelli kereskedők. 

Megrendelések egyezség szerint 
bánnikorra is elfogadtatnak. 

3 * éves 
kiszolgált altiszt és a földmi-

zett egyén megfeleVáUást 
keres azonnali belépésre. Czim 
Molnár Sándor, Vörösalma pta 
u. p. Simonfa, Somogyinegye. 

Gazdasági 

tóltótt^intélligens flatíemberi 

tanintézeti diploma elnyerésére 
még néhány vizsga szükséges. 

Eredeti 

Ram houillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberste in 
A lber t 167 

uradalmi igazgatóságánál 

Str i lek, 
Morvaország. 

Földmives-

kath. vallású fiatal ember, ki 

azoiínaii v. Sjévî betóp̂ sre8 

Czim a kiadóhivatalban. 16T3 

Gazdasági 

tóltótt^intélligens flatíemberi 

tanintézeti diploma elnyerésére 
még néhány vizsga szükséges. 

Eredeti 

Ram houillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberste in 
A lber t 167 

uradalmi igazgatóságánál 

Str i lek, 
Morvaország. 

Földmives-

kath. vallású fiatal ember, ki 

azoiínaii v. Sjévî betóp̂ sre8 

Czim a kiadóhivatalban. 16T3 

Gazdasági 

korgyárnál működött felügyelő 

sonlő̂ áUást8 Czimeeya,e kiadóbi-

Eredeti 

Ram houillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberste in 
A lber t 167 

uradalmi igazgatóságánál 

Str i lek, 
Morvaország. 

Ispán i állást 
keres bármily szerény java-
dalmazással, keszthelyi gazda-

í sz t̂ Állását 'azonnal8elfogíal-

üadőklvátalbín.' P" P' " 

38 éves, 

ágában,' elsőrendű képzettség! 

nj óvreftS állandó bátyet! kereí 
B. J. főkertész, Tápió-Szent-
Mártonban, Pestmegye. 1690 

Eredeti 

Ram houillet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberste in 
A lber t 167 

uradalmi igazgatóságánál 

Str i lek, 
Morvaország. 

Vöröstarka 
tinó és üsző 

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

mennyiségben 

kapható olcsó áron. 
Későbbi, úgyszintén jár-
mos és beállítási ök-
r8k szállítására vállal-

kozom. 1059 
Henrik Ignácz 11a 

Szalónak (Vasm.). 

Eladó malaczok. 
Méltóságos Bezerédj Andor os. 

gazdaságában 16 drb vészen 

i kiszállítva 16 

Eladó 

tenyész-

mének. 
Gróf Chotek Rezső ur 

futtaki ménesében eladó : 
Égy 5 éves, 170 cmt. 

magas világos pej angol 
telivér mén : apja: „Mata-

or", anyja: „Euterpe". 
Egy 15 éves, 160 emt. 

magas sotet pej „Cupidll." 
amerikai ügető. Apja: 

jCupid I.", anyja: „Emma", 
mindkettő importált. 

Egy 5 éves 170 cmt. 
magas megy pej,-nyerges 
paripa, apja: „Matamor", 
anyja: „Patti." 

Mf C h o t e k 

FUTTAKI 
uradalmi igazgatósága. 

fé lvér mén, 
kt testalkattal, lehetőleg 

pejszitiü, legaláDb 168 cm. Aján-
latok a mén leírásával és az 

25-30 drb 
1698 t ehén , 

,továbbá 

5 0 - 6 0 db 

t e l i é n r e b e r e n -
d e z e t t t e h e n é -
s z e t i f e l s z e r e l é s 
m e g v é t e l r e k e -

r e s t e t i k . 
Czim akiadóhivatalban. 
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GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekéve! 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t sző lő - te lep í tésekhez . 
Érdeklődik kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak. 

W O L F F ERNŐ, gőzszántási vállalkozó 

BUDAPEST-KELENFÖLD. 

No v e m b c r hó l t an j e l e n i k m e g a 

1901. évre. 
S Z E R K E S Z T Ő : 

S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 
az Orsz. Magy. 6azd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

Kiadja az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Ára portomentes küldéssel 1 korona és 80 f i l l é r . 

E g y díszesen s te l j esen vászonba k ö t ö t t , n a p t á r rész-
szel és gazdaság i t u d n i v a l ó k k a l e l l á t o t t nagy a l a k ú 

egyszcrii számviteli könyv, 3 melyet minden gazda 
számvitelének bejegyzésére az egész éven át hasz-

nálhat. 
Előfizetéseket elfogad 

a „ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatala 
B U D A P E S T , 

IX. kerület, Üllői-ut 25. szám. 

I Lapunk bekötési táblája Ii f r t 36 k r é r t (poriámssate) 

kaptató kiadóhivatalunkban. 

5O0l« terméstöbblet 
érhető el, ha a talaj 99%-os darabos égetett maró mészszel vagy 72%-os 
szénsavas égetett mészporral trágyáztatífc. A legnagyobb uradalmaknál 
kitűnően kipróbált trágyázási módszer. I. rendű referencziák! Fenti czikkeket 
valamint mindenkor friss, szép fehér építkezési meszet bármely 
1327 vasútállomásra bérmentve legolcsóbban szállit 

E L S Ő B A K O N Y - S Z E U T G A L I M É S Z T E L E P E K 

KLEIN MÁRKUS FIAI Szentgál 

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

vihar ellen biztos. 

Szé lm otor ok 
egészen aczélból és vasból 
szavatolt 30%-al nagyobb 
erőkifejtés, m. valamennyi 
eddigi rendszernél, díjtalan 
vízszállításhoz községeknek 
uradalmaknak, birtokoknak, gyáraknak, 

Prospektusok kívánatra 

ingyen és bérmentve. 

K u í i z A n t a l 

cs. és kir. udvari szállító 

Máhrisch-Weisskirchen. 

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 
A z „Országos M a g y a r Gazdaság i Egyesü l e t „ i s t v á n t e l k i 
i m m ú n i s " h o m o k t a l a j u sző l ő j ébő l k i s a j á t í t á s f o l y t á n fe-

leslegessé v á l t k öve t ke ző 

európai gyökeres és sima szőlővesszők, vala-
mint Riparia Sauvage alanyra ojtott kétéves 

gyökeres ojtványok e adók. 
Chasselas Rouge— 10,000 . 

Blanc ... 5,000 „ 
Veltelini piros 5,000 „ 
Tramini piros 4,000 „ 

Teá/os cssiep fajta... 10,000 „ 

Ojtvány vesszők. 

Gyökeres vesszők. 
Olasz Bizling 10,000 ezre 12 kor. 
Nagy Burgundi ... 2,000 , 12 „ 
Mézes fehér 4,000 , 12 , 
Tramini piros... ._ 1,000 , 12 „ 
Piros Bakar 1,000 , 10 , 

Sima vesszők. 
Olasz Rizling ... ._ 40,000 ezre 6 kot. 
Nagy Burgundi ... 10,000 , 6 „ 
Mézes fehér 20,000 „ 6 „ 
Szent-Lőrincz._ ... 5,000 „ 6 „ 

Megrendelések az 

OrszágosMagyarGazdaságiEgyesűlet 
igazgatójához 

Budapes* „Kőztelek" intézendők. 
A vesszők elszállításának még az ősz folyamán kell történnie. „Ezrénkint csoma-

golás és vasútra szállításért külön egy koronát számítunk." 

Mézes fehér 10,000 drbja í. 
Chasselas Blanc... 1,000 „ 2 

Rouge... 2,000 „ 2 
Oportó.. í,000 , 2 

I I O T T E I I F . J . R . gyógyszertár a sz. Józsefhez BÉCS, XII/2., Schönbriranerstrasse 182. 
Hott»r-féle Absorbinol 

tyi palaczk frt «.—, Va palaczk frt 3.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsiros 

testtapndékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tentaé. Erősiti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltárolit̂ és tönkre tesz minden cso-
dástól kMnSaenébeváU%e?S?4° csülök̂  
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését ̂ megszünteti és meggyógyítja a 

H Cl X X IS K 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEK : ír. BUDAI EKL, 
Tiroii gyÍOTsz. Váosláütér, dr. Egjer Leé éa 
Egpr.J. Kádorgyógysr, VI., Viezi-iünit 17. és 
TOROK JÓZSEF gyígySMrtáia Klrály-stco 13. 

HOTTER-FÉLE TEAMIM-FLUID 
1 palaczk 1 frt 30 kr. 

áutnd1óa r̂8ben1Z?8°kfri8SOTa8tennSftí!rÍz 
állatot a bedörzsölések után a legnagyobb 

erőlteíé^íövet^ 
gatás és merevedésnél meglepő sikerrel al-

Hott»r-féle Absorbinol 
tyi palaczk frt «.—, Va palaczk frt 3.50. 
Eltávolít mindennemű kinövést és zsiros 

testtapndékot, a nélkül, hogy a szőrt tönkre 
tentaé. Erősiti a megtámadott és gyenge 
inakat, eltárolit̂ és tönkre tesz minden cso-
dástól kMnSaenébeváU%e?S?4° csülök̂  
daganatnál, patabütyköknél, vastag térdnél, 
csomóknál az inakon, vastag bokánál, daga-
natoknál, a hol ilyenek fellépnek. A térdek 
remegését ̂ megszünteti és meggyógyítja a 

H Cl X X IS K 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEK : ír. BUDAI EKL, 
Tiroii gyÍOTsz. Váosláütér, dr. Egjer Leé éa 
Egpr.J. Kádorgyógysr, VI., Viezi-iünit 17. és 
TOROK JÓZSEF gyígySMrtáia Klrály-stco 13. 

HOTTER I. ES n. SZ. DISZHOPORA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
nak és az azzal járó emésztésnek előmozdí-
tására kitűnően ̂ bevált orbáncznál. A II. 

H ottei*-féle AgrJl táppora 
lovak és szarvasmarháknak, 1 osomag 80 kr. 

H Cl X X IS K 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEK : ír. BUDAI EKL, 
Tiroii gyÍOTsz. Váosláütér, dr. Egjer Leé éa 
Egpr.J. Kádorgyógysr, VI., Viezi-iünit 17. és 
TOROK JÓZSEF gyígySMrtáia Klrály-stco 13. 

HOTTER I. ES n. SZ. DISZHOPORA 
1 küó 1 frt 20 kr. 

Legjobb étrendi szer a disznók étvágyá-
nak és az azzal járó emésztésnek előmozdí-
tására kitűnően ̂ bevált orbáncznál. A II. 

máj? hólyag- és idegbajnál álkalmaiandó. ' 

H Cl X X IS K 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEK : ír. BUDAI EKL, 
Tiroii gyÍOTsz. Váosláütér, dr. Egjer Leé éa 
Egpr.J. Kádorgyógysr, VI., Viezi-iünit 17. és 
TOROK JÓZSEF gyígySMrtáia Klrály-stco 13. 

HOTTER-FÉLE EOUEA ELLENI SZER 
1 üveg 1 frt 50 kr. 

akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

HOTTER-FÉLE HOLTTETEMEITÖCS 
>/i tégely ára 2 frt, Va tégely 1 frt 20 kr. 

Felülmulhatatlanholttetem eltávolítására régi 
bajoknál is. 

H Cl X X IS K 

ÁLLATGYÓGYKÉSZITMÉNYEI 
a jelenkor legkitűnőbbjei, melyek szá-
mos bizonylat szerint semmi más ha-
sonló szerek által hatásukban el nem 
érettek. Raktárak a gyógyszertárak-

ban és drogériákban. 
Főraktár : BUDAPESTEK : ír. BUDAI EKL, 
Tiroii gyÍOTsz. Váosláütér, dr. Egjer Leé éa 
Egpr.J. Kádorgyógysr, VI., Viezi-iünit 17. és 
TOROK JÓZSEF gyígySMrtáia Klrály-stco 13. 

HOTTER-FÉLE EOUEA ELLENI SZER 
1 üveg 1 frt 50 kr. 

akadás, szarvasmarháknál pedig puffadtság 

Minden fajta 

erdei csemetéket 
erdők és sövények alakításához, szép és olcsó: 
fenyő, erdei fenyő,fekete fenyő, szo-
morú fenyő, Douglas fenyő, vörös 
fenyő, vörös és fehér égerfa, akáczfa , 
fehér Juhar, berkenye és bodzafa 

csemetéket ajánl 

Gutsverwaltung BOROWNA 
posta: BOCHNIA, Galiczia. 

Árjegyzék kivánatra ingyen. 

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




