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

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

Az orizagos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Nem tagoknak előflzetésl díj; 
Egész évre 20 korona, félérre 10 korona, negyedévre 

6 korona. 

Az Országros Masry. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

: SzlIaMy Zoltán a: 

A Z O M G E . K Ö Z L E M É N Y E I . 
Arató- és burgonyamivclögép-

b emutatás. 
Az OMGE., ugy js mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének központja, 
karöltve a Liptóvármegyei Gazdasági Egyesület-
tel s a nagyméltóságú földmivelésügyi minisz-
térium támogatásával folyó évi augusztus hó 
31. és szeptember hó 1. napjain arató- és 
burgouyamivelö-gép-bemutatást rendez Liptó-
Szent-Miklóson. 

Bejelentési határidő augusztus hó IS. 
A gépbemutatás részletes tervezete az OMGE. 
titkári hivatalánál kaphatók.. 

A rendező-bizottság. 

Országos sörárpakiállitás és 
sörárpavásár. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
folyó évi október:hó 1-től 15-ig Budapesten a 
Köztelek-palota helyiségeiben országos sörárpa-
Jciállitást és ezzel kapcsolatban sörárpavásárt is 
rendez, mely utóbbi már augusztus hó 20-án 
nyilik meg és tart október hó 10-ig. 

A kiállításra beküldendő árpa-minta meny-
nyisége 5 kg. 

Arpaminták a kiállításra augusztus hó 
1—20-ig küldhetők; későbben érkező mintákat 
a rendezőség el nem fogad. 

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

A kiállítás és vásár tervezete s bejelentő 
ive az OMGE. titkári hivatalától megsze-
rezhető. 

A sörárpakiállitással kapcsolatosan, de 
attól függetlenül díjazással egybekötött 

országos komló-kiállitást 
is rendez az OMGE. f. évi október hó 1—10-ig 
t eqedő időben. 

A komló-kiállitás két csoportra oszlik és 
pedig I. csoport: melyben részt vehet minden 
hazai komlótermes ztö 1901. évben termesztett 
komlóval. II. csoport: melyben résztvehetnek hazai 
és külföldi komló kereskedők és sörgyárosok. 

A komlóminták a kiállításra 1901. évi 
szeptember hó 20-tól 27-ig küldendők be. 
Később érkező mintákat a rendező-bizottság el 
nem fogad. 

A legjobbaknak itélt hazai komló-minták 
dijaztatnak, a második csoportba tartozó min-
ták azonban csak elismerő oklevéllel tüntet-
hetők ki. 

A kiállításra szánt komlóküldemények 
postán, bérmentesítve, az OMGE. titkári hivatala 
czimére Budapest, Köztelek küldendők. 

A rendező-bizottság. 

Pályázati hirdetés. 
.. .Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

a kezelésében levő alapítványok közül a Gúbitz-
Schöberl-féle alapítvány kamatait 400 koronára 
kiegészítve a budapesti kertészeti tanintézetnél 
ösztöndíjul tűzte k i ; akik * ennek elnyerésére 
pályáznak, azok kérvényeiket az alulirt igaz-
gatósághoz f. évi julius 15-éig nyújtsák be. 
A kertészeti tanintézet felvételi feltételei a 
„Köztelek" í. évi 48-ik számában a Vegyesek 
rovatában vannak közölve. 

OMGE. • Igazgatósága, 
Budapest, IX., Köztelek. 

Nó'k mint szövetkezeti üzlet-
vezetők. 

A legutóbbi időben, mióta a szövetkeze-
tek létesítésében oly örvendetes mozgalom ta-
pasztalható s mióta a szövetkezetek oly nagy 
számban létesülnek, mindnehezebb kérdést 
képez a szövetkezetek életében, hogy mily mó-

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), illői-út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztSség nem küld vissza. 

don oldassák meg az üzletvezetők kérdése? 
Ugyanis a legtöbb szövetkezet, amely községek-
ben alakul, legelőször is abba a nehézségbe 
ütközik, hogy nincs aki a szövetkezet üzletét 
vezesse. A községi intelligenczia: plébános, 
tanitó, jegyző többnyire jobban el vannak fog-
lalva hogysem erre a szerepre vállalkozhatná-
n a k ; más megbízható és írástudó elem pedig 
a legtöbb községben hiányzik. Igy tehát sok 
esetben a szövetkezetek kénytelenek a vezetést 
oly kezekre bizni, a melyekben nincs minden-
kor biztosítva az üzlet szolidsága, annak biztos 
vezetése és a szövetkezet vagyonának biz-
tonsága. 

De azonkívül is miután remélni lehet, 
hogy a szövetkezetek, mindnagyobb forgalmat 
fognak elérni és igy a szövetkezetek üzletvite-
lét még a legjobb akarat mellett is ritka egyén 
fogja mint mellékfoglalkozást' űzhetni, mind-
inkább előtérbe nyomul ama kérdés, hogy mily 
módon oldassák meg az üzletvezetők kérdése ? 

Önként kínálkozik a kérdés megoldásához 
a nők munkakörének bevonása s miután folyton 
erősebben hangzik fel ama kívánalom, hogy a 
nők munkakörét szélesbbiteni kell, igen hálás 
térnek mutatkozik, hogy a nők mint- szövetke-
zeti üzletvezetők alkalmaztassanak. 

Ha körültekintünk az életben, láthatjuk 
hogy mennyi női kéz keres foglalkozást exiz-
tencziájának biztosítására. 

Ez azonban sokszor a legnagyobb nehéz-
ségekbe ütközik. A posta, távírda ós vasúti 
kezélőségeket valósággal megostromolják a 
nők, hogy ott alkalmazást nyerhessenek. Az 
ajánlkozóknak pedig csak igen kis része képes 
ott alkalmaztatást nyerni. De látjuk azt is, 
hógy a legtöbb állásban, ahol eddig a nők al-
kalmazást nyertek, pontos, megbízható és munka-
szerető hivatalnokoknak mutatkoztak. Igy tehát 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁNY-UTCZA 31. sz> 

Az Adr iance , Platt &Co. new-yorki gyár AV.VermoPel villefranchei gyár világhírű 
világhírű „EcEaip" peronospora fecskendőinek 

A d r i a n c e fűkaszáló „ L a T o r p i l l e " kénporozó- és 
Adr iance marokrakó- és „ E x c e l s i o r " szénkénegező 

A d r i a n c e kévekötőarató gépeinek gépeinek 
k i z á r ó l a g o s m a g y a r o r s z á g i k é p v i s e l e t e . 

u aussifli és Hungaria Rézgálicz la. sublimált Kénpor 
Dr. Aschenbrandt-féle bordói és rézkénpor 

és mindennemű szőlő védekezési anyagok és szerek bevásárlási forrása 

Mai számunk 30 oldal. 
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ha egy u j életpályát nyithatunk a nőknek és 
pedig egy oly munkakörben ahol a nők apró-
lékos figyelme és lelkiismeretessége a legjobb 
szolgálatokat teheti s ahol a fejlődés rohamos, 
akkor ugy hiszszük a női alkalmaztatás kérdésé-
ben egy ujabb megoldás ós sok exiztenezia 
biztosítása lesz elérhető. 

Ezzel a kérdéssel legutóbb a „Hangya" 
központi fogyasztási szövetkezet vezetősége 
foglalkozott és örömmel üdvözölte ezen javas-
latomat, miután ép a legutóbbi időkben több-
ször tette azon szomorú tapasztalatot , hogy a 
nem kellő képzettségű üzletvezetők okozzák 
sokszor egyes szövetkezetek tönkremenetelét. 
A központi vezetőségnek pedig mindnagyobb 
nehézséget okoz az, hogy kiket alkalmazzon 
üzletvezetőkül. 

Ha körültekintünk az életben, látjuk azt, 
hogy számos özvegy nő, akiben pedig még 
elegendő munkakedv és erő van, kénytelen a 
semmittevésben élni, nem képes magát hasz-
nosítani, de megélni is alig tud. Pedig a jelen-
legi nehéz életviszonyok között, midőn a nők 
egy része mint családalapitó nem jöhet számba, 
hanem a kétes exiztencziák csoport jához csatla-
kozni kénytelen, igen kézen fekvő, hogy a 
megélhetést biztosító állásokat lehetőleg javukra 
tartsuk föl. 

. Figyelembe veendő főleg azon körülmény, 
hogy a legtöbb szövetkezet még ma nincs 
olyan előnyös helyzetben, hogy nagyigényű 
üzletvezetőket alkalmazhasson, hanem csakis 
szerény megélhetési feltételeket biztosithat, de 
mivel a szövetkezetek többnyire községekben 
vannak, ahol az élelmezés és a lakás sokkal 
olcsóbb, ennek folytán épen a szerényebb 
igényű nőknek csakugyan lehetne ily módon 
exiztencziát teremteni, mig a helyzet hova-
tovább mindjobban javulván, az alkalmazott 
nők javadalmazása is emelkedni fogna. 

Jelen soraimnak czélja ezen körülményre 
főként lapunk olvasóinak figyelmét felhívni, 
hogy családjukban vagy ismerőseik körében az 
ezen pályára szándékozókat ezen. u j megélhe-

T Á R C Z A . 
A hallei mezőgazdasági vándor-

kiállítás. 
A „Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft" 

15-ik vándorkiállítását és vándorgyűlését f. hó 
13-tól 18-ig Halléban tartotta meg. 

Ez a hatalmas gazdasági társulat 12 év 
óta most már másodszor üti fel kiállítási sá-
torait a szász provincziában, most azonban 
Hallet választotta a kiállítás helyéül (az első 
kiállítás a provincziában Magdeburgban 1889-ben 
rendeztetett), azt a várost, amely a gazdasági 
tudományok és ismeretterjesztésnek néhány év-
tized óta mintegy központ ja ; itt székel ugyanis 
a hallei gazdasági egyetem, amelynek Kühn 
Gyula, a német gazdasági tudósok nesztora oly 
nagy hírnevet szerzett. A kiállítás helyének 
megválasztása már ezen ok folytán is szeren-
csésnek mondható, de a provinczia magas 
gazdasági fejlettsége s igy a mezőgazdasággal 
foglalkozók nagy száma miatt is különös siker-

/ rel kecsegtette rendezőit a hallei kiállítás. 

A várakozásokat és reményeket a kiállí-
tás maga jóval felülmulta s maga a gazdasági 
társulat beismeri, hogy kiállításai között a mos-
tani volt a legsikerültebb és a leggazdagabb. 

Magának a kiállításnak tanulságos volta 
és az a körülmény,hogy a, ,Gazdasági Egyesüle-

tési módra figyelmeztessék és ily módon a 
szövetkezetek fejlesztésén is közreműködjenek. 

Az ügy iránt érdeklődők szíveskedjenek a 
„Hangya" igazgatóságához (Budapest, VIII. 
Barofes-utcza 10.) fordulni, ahonnét is bővebb 
felvilágosításokat kaphatnak. Tájékozásul meg-
jegyzem, hogy azok, akik üzletvezető állás el-
nyerésére pályáznak, azoknak egy bizonyos 
ideig valamely nagyobb falusi szövetkezetnél 
kellene gyakornokoskodnak, továbbá néhány 
napot a „Hangya" központi i rodájában töl-
teniök, hogy ily módon a teendőkre vonat-
kozólag teljes kioktatást nyerhessenek. 

F. G. 

A romániai napikérdésekró'l. 
(Gaal Gyula a m. kir. főldmivelésügyi miniszter bukaresti 

gazdasági szaktudósitójának jelentése.) 

A terméskilátások Romániában ezidő-
szerint általában jók. 

Az őszi gabona a karácsonyig tartó meleg 
időjárás mellett nagyon jól kifejlődött, daczára 
annak, hogy a november közepéig tartó száraz-
ság folytán a vetési munkálatok igen nehezen 
voltak eszközölhetők. Azután sürü hó fedte 
azokat a tavaszig, amely mindjárt igen mélegen 
köszöntött be, ugy, hogy a vetések április hó 
közepéig az itteni viszonyokhoz képest rendkívül 
jól álltak. Az ápril hó közepén bekövetkezett 
hűvös időjárás a vetéseket ismét visszavetette 
és sárgulni kezdtek, azonkívül több helyen 
rovarkár is mutatkozik. Mindennek ellenére a 
vetések ezidőszerint (május elején) elég jól 
állanak és a most uralkodó időjárás mellett — 
meleg idő, gyakori zivataros esőkkel, mi ezen 
időtájban itt ritkaság — csakhamar buja fejlő-
désnek fognak indulni. 

A zivatarok ugyan némi kárt okoztak, 
amennyiben Ploesci vidékén jég is volt és 
Moldvában felhőszakadásszerű esők, de ezen 
időjárás a tengeri kikelésére, melynek vetése 
jelenleg folyamatban van, igen kedvező. 

A tavasziak szintén jól kikeltek és fejlőd-
nek, daczára az itteni mivelésmódnak, melynél-
fogva a földeket rendszerint csak tavaszszal 
szánt ják fel és ennek folytán későn vetik, az 
aszat azonban erősen uralkodik. 

Egyedül az őszi repcze áll roszszul. Már 

tek Országos Szövetsége" nálunk is rendez ily 
kiállításokat, melyeknek elsőjét Szegeden lát-
tuk, másodikát pedig 1902 szeptemberében 
Pozsonyban rendezzük, indít bennünket arra, 
hogy ezzel a kiállítással — legalább általános-
ságban — foglalkozzunk s annak szervezetét és 
anyagát gazdaközönségünkkel megismertessük. 

A kiállítás helye a merseburgi uton lévő 
s e czélra nagyon alkalmas óriási szabad terü-
leten ter jedt el s tulajdonképen három főcso-
port ja vol t : 

I. csoport: Allatok: a) lovak, b) szarvas-
marhák, c) juhok, d) sertések, é) kecskék, 
f ) halak, házi nyulak, méhek. 

II. csoport: Gazdasági termeivények és 
segédeszközök. 

III. csoport: Gazdasági eszközök és gépek. 
Ami a kiállítás szervezetét és elrendezé-

sét illeti, ki kell jelentenünk, hogy az minta-
szerű, de nem is lehet ez másként, hiszen a 
német gazdasági társulatnak 15 éves gyakorlata 
van e téren és számos tagból álló hivatalnoki kara, 
amely évről-évre és folytonosan csak a kiállí-
tások munkálataival foglalkozik. 

Maguk a kiállítási épületek egy vállalkozó 
tulajdonát képezik, aki szerződéses viszonyban 
állván a társulattal, azokat évről-évre más 
helyen állítja fel és habár ezek igen egyszerű 
alkotmányok s ponyvával fedvék, mégis állandó 
használatra készültek s ha szabad ily hason-
lattal élnem — miként a czirkuszok, igen gyor-
san felállíthatok. 

mult őszszel sokkal kevesebb kiterjedésben lett 
vetve mint 1900-ban, t. i. 184,000 hektáron, 
248,000 hektár helyett. Ennek is egy része az 
őszszel a szárazság folytán nem kelt k i ; azon-
kívül nagymérvű rovarkár mutatkozik, úgyhogy 
egy tetemes részt ki kell szántani. 

Egyes vidékeken, mint Moldvában és 
Románia nyugati részében, a repczevetés elég 
jól áll, de a főrepczetermő vidéken, a Duna 
mentén rosszul, ugy, hogy már jelenleg őszi 
repczében a jó termés ki van zárva. A többi 
terménynél azonban, ha ezentúl kedvező időjá-
rás lesz és különösen május végével vagy ju-
nius elején még lesz egy kiadó eső — a kilá-
tások az aratásra ez idő ^zerint jók. 

A gabonaforgalom 'a hajózás megnyílta 
után sem vett valami különös lendületet. 

Nagy feltűnést keltett e napokban, hogy 
Carnevali, egy brailai negykereskedő czég veze-
tője, öngyilkosságott követett el nagymérvű 
passzívák hátrahagyásával, melyeknél több bu-
karesti bankárczég érdekelve van. Carnevali 
nagymennyiségű tengerit vásárolt össze, kül-
földre való szállítás czéljából s vevői annak 
átvételét megtagadták, mer t az áru nedves és 
romlott volt. A passzívák állítólag négy és fél 
millió leit tesz i^k . 

Mult hóban megjelent az 1900. év végén 
Romániából eszközölt állatösszeirás ideiglenes 
eredménye. Minthogy ezen összeírásnál először 
számláltatták meg az állatok a tulajdonosok 
szerint egyénenkint, mig az előtt|az összeírások 
csak községenkint történtek és ennek folytán 
csak hozzávetőlegesen, az állatszámlálás ered-
ménye csak kevés összehasonlító támpontot 
nyújt az előző évek összeírásaival, a' mi pedig 
a fődolog volna, de legalább a jövőre nézve 
ezen állatszámlálás alapot fog képezni. 

Az eredmény következő: 
1890-ben 1897-ben 1900-ban 

ló - . . . 594,962 670,909 864,746.. 
szamár és öszvér 6,460 5,761 7,547 
szarvasmarha . . . 2.520,380 2.138,315 2.589,040 
juh 5.002,390 6.847,825 5.644,210 
kecske . . . 209,990 286,876 232,623 
sertés 926,124 1.070,332 1.709,909 
méhkas 240,859 — 306,218 

Megjegyzendő, hogy az 1890^iki adatok 
csak a falvakra vonatkoznak városok nélkül, 
az 1897-beliek az egész országra, Bukarest 
város kivételével, az 1900-beliek az egész 

A kiállítási irodák is nagyon czélszeriien 
vannak berendezve, ami természetesen szintén 
a hosszas gyakorlat folyománya. Igy hát mind-
azon helyiségek könnyen feltalálhatók ott, 
amelyekre ugy a kiállítóknak, mint a látogató-
közönségnek szüksége van. 

A bejárattól jobbra feküdt például egy 
helyiség, ahol a társulat tagjai jelvényeiket 
állandó belépti-jegyeiket, a kirándulásokban való 
résztvételi jegyeiket, a katalógusokat s más 
nyomtatványokat megszerezhették, ahol a tár-
sulat tagjai sorába beléphettek s tagdijaikat 
lefizethették. 

A bejárat előtt nyert elhelyezést a számos 
pénztár, hogy még a legnagyobb tömegek is 
lehetőleg kényelmesen juthassanak jegyekhez. 

Külön bejáratok szolgáltak az állandó , és 
az egyszerű belépésre jogosító jegyek tulajdo-
nosai számára. 

A bejárattól jobbra, de már a kiállítás 
területén feküdt a kiállítás igazgatóságának, 
üzletvezetőinek irodája, a ruhatár és a katona-
ság laktanyája. 

A bejárattól balra a terményosztály, az 
építési iroda, a trágyaszerek, takarmányok, 
könyvvezetés, állatelárusitás, hirdetések, szállí-
tások, sajtó, czégtáblák, állatorvosok, mentők, 
posta, levelezőlapok és reklámok, szállítók és 
rendőrség irodája, illetve helyisége találnak 
helyet. 

Szemben a bejárattal a vasúti menet-
jegyek lebélyegzése történik egy erre a czélra 
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országra, és hogy ez utóbbi évben a juhoknál 
a bárányok nem vétettek számba. 

Általában, a mennyiben ezen különböző 
alapon eszközölt összeírások egybehasonlitást 
engednek, a háziállatok száma 1897 óta 
emelkedett. A juhoknál is csekély különbség 
van, ha a bárányok száma hozzászámittatik. 
Aránylag legnagyobb növekedés van a lovaknál 
és a sertéseknél, amely különbség azonban 
valószínűen az előbbi összeírás hiányosságának 
rovására irandó. 

Állategészségügyi szempontból kiemelendő, 
hogy a sertésvész, mely hivatalos kimutatás 
szerint egy ideig szünetelt az országban, Ro-
mánia nyugati részében, Romanatz kerületben 
ismét fellépett és annak leküzdésére intézkedé-
sek tétettek. A Dobrudsában, különösen a kon-
stantzai kerületben, a lovak közt a takonykór 
nagyobb mérvben uralkodik, ugy, hogy a kor-
mány ezen a vidéken, hol aránylag fejlett ló-
tenyésztés van, erélyes intézkedéseket léptetett 
életbe s már számos ló lebunkóztatott. Azon-
ban a ló tulajdonosok, különösen az ott nagy 
számban lakó tatárok, a hatósági intézkedések 
ellen, mindennemű akadályt gördítenek, sőt né-
mely helyen nyílt lázadásba is kitörnek. 

A május hó elején Konstantzában tartani 
szokott népies lóverseny ezen betegség folytán 
el is halasztatott. 

A jelenleg hatalomra jutott liberális kor-
mány, miután u j választások után a törvény-
hozás mindkét házában majdnem - egyhangú 
többség felett rendelkezik (a két kamarában 
összesen csak hét ellenzéki van), a budgetet 
nagyon gyorsan letárgyalta és abban közel 
20 millió lei megtakarítást eszközölt. A meg-
takarítások tetemes része a hivatalnokok lét-
számának apasztásában állt, ügy, hogy április 
14-én százával bocsájtották el azokat a hiva-
talnokokat, kiknek állása meg lett szüntetve. 

Azonkívül levette a napirendről az előző 
konzervatív kormány által beadott törvényja-
vaslatokat, melyek tetemes adóemelést czéloz-
tak. E helyett elfogadtatott egy törvényjavaslatot, 
melyben a tíz hektáron felüli földbirtok adója 
5-ről 51 /2%-ra, a bőrbeadott birtoké 6-ról 
6V2°/o-ra, és a külföldön tartózkodó földbir-
tokosé 12%-ról 13%-ra emeltetett. Azonkívül 
az 1900._ év őszén a szilvaszeszre vonatkozólag 
hozott és a parasztságnál nagy elégedetlenséget, 
sőt lázadást szült törvény egyes, különösen sé-
relmes pontjai módosíttattak.^ 

készített kisebb pavillonban. Tudvalevőleg Német-
országban a kiállítást látogató közönség 50°/o 
menet-dijkedvezményt élvez, vagyis utazása 
kezdő állomására ingyen utazhatik vissza, ha 
menetjegyét a kiállítás területén lebélyegeztette. 

E kis pavilonnal szemben egy másikat 
találunk, ahol a katalógusok, utmutatók s min-
den más nyomtatványok vásárolhatók s itt 
osztogatják a kiállítási újságokat is tel jesen 
díjtalanul. 

A kiállítási területnek a kellő középpont-
ján épült sátorban üvegszekrénybe zárva vannak 
elhelyezve a kiállítás dijai és a tiszteletdíjként 
adományozott dísztárgyak. Itt vannak kifüg-
gesztve a kiállításra vonatkozó összes hirdet-
mények is. 

A' lovak kiállítása 342 darabból állt, 
amelyből 300 drb tenyészló, a többi pedig 
katonaló. A tenyészlovaknak körülbelül fele 
hátas és koesiló a másik fele pedig kivétel 
nélkül hidegvérű nehéz igásló. A katonalovak 
közül bemutatásra került a nehéz és könnyű 
lovassági és a tüzérló. 

Szárvasmarha összesen 1076 drb volt ki-
állítva, amelyből 3 0 % hegyi fa j ta ős 7 0 % 
lapályfajta volt. A 328 hegyi faj tához tartozó 
állatnak több mint a fele szímmenthali volt, 
szép számmal voltak: azonban képviselve a vörös 
és sárga marhák is. Származási helyükre nézve 
legnagyobb részük nyugati, kisebb részük pedig 
Dél-Németországból és pedig Bajorországból 74, 
a szász provineziából 65, Thüringiából és 

. Jelenleg a kormány — hír szerint — egy 
hatalmas külföldi konzorcziummal, tárgyalásokba 
bocsátkozott az állam tulajdonát képező gazdag 
petróleumforrások értékesítése iránt, miután a 
kormányon levő liberális párt, annak idején 
mint ellenzék, megakadályozta volt a petróleum-
forrásoknak az amerikai Standard Oil-Company 
részére való átengedését, mi iránt ezen társa-
ság még a konzervatív kormánynyal tárgyalt. 

Bománia és Bulgária között létrejött a 
legnagyobb kedvezmény alapján egy kereske-
delmi egyezmény egy évre s tárgyalások foly-
nak egy végleges kereskedelmi szerződésnek 
Törökországgal való megkötése iránt, mely 
országgal eddig csak ideiglenes egyezmény 
jött létre. 

A jövőben kötendő kereskedelmi szerző-
dések alapelveinek megállapítása czéljából 
május hó végével Jassy-ban enquétet fognak 
tartani, melyen a kereskedelmi kamarák kül-
döttei és egyéb szakférfiak fognak részt venni. 

DOHÁNYTERMESZTÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

A párisi kiállitás dohányai és 
dohánygyártmányai. 

Irta: Kerjiely Kálmán. 
XII. 

Amint az esős időszak (október végén, 
november elején) beáll, a megvonult füzéreket 
leaggatják és a leveleket újólag átosztályozva, 
"kisimítják. A levelek csomózásánál kétfélekép-
pen járnak el. A purzsicsán dohánylevelek 
csomóit, a csomó alsó harmadában spárgával 
átkötik, a kir és ghimbek leveleket ellenben 
nem. A csomózott leveleket száraz, szellős, 
zárt helyiségben 80 cm. — 1 méter magas és két 
levél szélességű máglyákba rakják az eladás 
idejéig ; a máglyák tetejét deszkákkal és más 
nehezékekkel terhelik meg. Eladás előtt, rende-
sen a vevő által rendelkezésre bocsátott 
kecskeszőr takarókba 25—30 kgros bálokba 
csomagolják a dohányt. A termelő a bálok 
készítésénél 2 főcsoportot külömböztet meg, 
ugy, mint a malcsul-1 és a sira-pastal-1. Utób-
biakban vannak a rosszul színesedett, továbbá 
a csekélyebb értékű homok levelek (dip, dip-
orta), előbbiekben a tökéletes anya- és hegy-

Hessenből 50 és Badenből 30 darab küldetett 
a kiállításra. 

A lapályfajták 48 darabbal voltak képvi-
selve, amelyből 553 drb fekete-tarka lapály-
marha, a többi pedig vörös és vöröstarka 
marha volt. A fekete-tarkák között legtöbb 
volt a hollandi-keletfrieslandi marha. Lapály-
marhákat küldöttek úgyszólván minden részéből 
Németországnak. 

A juhkiállitáson 688 drb birka volt be-
mutatva, amelyből 302 drb merinó, 3Ő5 hus-
fa j ta és 42 drb a köztenyésztésbőf került a ki-
állításra. A gyapjú minőségét tekintve volt 
finom posztógyapjas 24, szövetgyapjas 18, finom 
fésüsgyapjar 68, középfinom 106 és goromba 94. 

Á husfaj ták három csoportba oszlottak és 
pedig shropshiri 38, hampshiri 108 és oxford-
shiri 132 darabbal. 

Végre 30 közönséges nőmet birka és 12 
tejelő juh volt a köztenyésztésből bemutatva. 

A sertéskiállitás 459 darabból állt, amely-
ből 189 fehér nemes sertés, 184 drb pedig 
nemesitett sertés volt. A fekete fajtákból csak 
44 volt bejelentve, közönséges sertés 19 és 
malaczos kocza 19 drb. A sertések Hannover, 
Westfália, a szász provinczia, Brandenburg, 
Thüringia és Szibériából küldettek a kiállításra. 

A kecskekiállitás is gazdagnak mondható, 
mert 134 drbból állt, amelyből 115 svájczi és 
19 közönséges kecske volt. 

A baromflkiállitás a dühöngő kolera miatt 
nem volt megtartható. 

levelek természetesen osztályonkint elkülönítve. 
A legértékesebb anyagot a hegylevelek és 
kisebb anyalevelek adják. 

Törökországban a dohány szintén egyed-
áruság tárgyát képezi, de más alapon mint 
nálunk. Dohánymonopóliumról annyiban van 
szó, hogy belföldön a dohányt gyártmányokká 
feldolgozni, s ezen feldolgozott dohányt eladni, 
csak az egyedáruságot bérlő társaságnak szabad. 
Ezen társaságnak Konstantinápoly, Szaloniki, 
Smyrna és Samsumban van 1—1 dohánygyára. 

Magának a dohánynak termesztése azonban 
(természetesen előzetes bejelentés s ellenőrzés 
alapján) megszorítva nincsen, szintúgy a leveles 
dohányt a termesztő eladhatja más czégeknek is, 
csakhogy utóbbiaknak a megvett dohányt leve-
les alakban a külföldön kell értékesiteniök. 

A leveles — nyers — dohány bevásár-
lásával, kezelésével és eladásával Macedóniában 
több kereskedő-ház foglalkozik, -. melyek közül 
a Herczeg L. H. és Tsa továbbá a Fratelli 
Allatini czégek a legnagyobbak, kik Drámában, 
Cavallában, Xanthiban nagy kikészítő telepek 
és raktárak birtokában vannak. 

A termesztőktől, a kereskedők bizalmi 
férfiaiul szereplő közvetítők (matrapas) u t j án 
összevásárolt dohány, ezen czégek kiterjedt 
raktáraiban gondos kezelés alá vétetik; itt 
nyeri tulajdonképeni kikőpeztetését és keres-
kedelmi kikészítését. 

A termesztőktől megvett maksul és sira-
pastal bálok, először földalatti, pinczeszerü, 
szellős helyiségekben raktároztatnak oly módon, 
hogy a dohányok felmelegedése éber figyelem-
mel legyen kísérhető, mert erősebb felmelegedős 
esetén minőségükből sokat vesztenének. Ezen 
raktárakból kerül azután a dohány minősége, 
fa j tá ja , értéke szerint az egyes meghatározott 
kikészítő termekbe, ahol rendkívül szigorú osz-
tályozásnak s mondhatnám a szőrszálhasoga-
tásig menő gondos kikészítésnek és csomago-
lásnak vetik alá. 

A kikészítés és csomagolás (bálozás) a 
dohány fa j tá ja és értéke szerint eltérő oly-
annyira, hogy Törökországban a dohányokat 
nem is annyira elnevezéseik (purzsicsán, kir, 
ghinbek) szerint különböztetik meg, mint inkább 
a bálozás módja és termő helye után. 

Törökországban ugyanis basma, es basi-
bali dohányokat különböztetnek meg. 

A basma-bálok a finom kir ős ghinbek 
dohányokat foglalják magukban ós pedig a 

Ezeken kivül ki volt állítva 104 db házi-
nyúl és 40 drb juhászkutya, végre 66 tételből 
álló halkiállitást és igen csinos őlőméhkiálli-
tást is láthattunk. 

A Il-ik csoport 1743 katalógus-számból 
áll, minthogy pedig 14 évi átlagos katalógus-
száma ezen csoportnak 1286, látható mily 
gazdag ez a csoport is. Ebben a csoportban 
foglal helyet a gazdasági termények, gyűjte-
mények, kísérletek szállítása, valamint a 83 
tételből álló buza- és árpakiállitás is. 

Legérdekesebb itt a tejgazdasági kiállítás, 
amely egy tej-, vaj- és sajtkóstoló-pavilonnal 
volt összeköttetésben. Érdekes látvány volt ezt 
a kóstolót megfigyelni, amint tömve emberek-
kel a csinosan öltözött kiszolgáló leányok nem 
győzték ellátni a közönséget. 

A vajkiállitáson nem kevesebb mint 664 
féle vajat láttunk üvegtányérokban, üveglappal 
lefedve és pedig: édes vaj sózatlan 75, sósott 
53, friss vaj savanyu tejfelből sózatlan 197 és 
sózott 333. 

A sajtkiállitás szegénynek mondható, mert 
csak 79 féleség volt kiállítva. 

Egy igen érdekes gyüteményt láthattunk 
a konzervekből, amely 135tételből á l l t : tej, vaj, 
hus, zöldség, gyümölcs, sütemény, sör, bor stb., 
amelyek konzervált állapotban már egy ausz-
tráliai próbautat is megtettek. Ezen csoportba 
tartozik a sózott és szelenczébe befőzött hus 
is, amelynek behozatala Németországba törvé-
nyileg lévén megtiltva, ezeknek gyártása épen 
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bogshátaiak nevezett basma-bálok a legértéke-
sebb hegy- s apróbb anyaleveleket, mig a pur-
zsicsán dohányok a basi-bali kötegeket alkotják. 

A basma 8—10 kgr. sulyu és benne a 
levelek csomózás nélkül egyenként két sorjá-
val vannak egymás mellett és felett elhelyezve 
s gyapotvászon takarókba zsinórfüzéssel be-
varrva. Egy ilyen 8—10 kgr. sulyu basma-
bogshának elkészítése 7—8 napig tart, ami a 
dohánynak már előzetes kezelését tekintve, 
tetemes költséget okoz. A basi-bali gyorsabban 
készül, amennyiben a már előzetesen csomó-
zott és átkötött leveleket rakják a 25—30 kgr. 
sulyu bálokba, melyeket kecskeszőr takarókba 
varrnak. A basi-bali dohányok jóval olcsóbbak 
mint a basma-bogsha dohányok. Mindkettőnek 
elkészítésére külön e czélra szerkesztett, állit-
ha tó állványok szolgálnak. 

Ugy a basma, mint a basi-bali dohányok 
újólagos raktári kezelés alá kerülnek, ügyelve 
arra, hogy fel ne melegedjenek, amit a bálok-
nak gyakori átforgatásával akadályoznak meg. 

Eladás előtt a bálok újólag átvizsgáltat-
nak olyformán, hogy minden köteget felbonta-
nak, belőle egy pár levelet kivesznek s fel-
vágva, illatját, zamat já t , erősségét stb. prakticze 
kipróbálják. Az erre vonatkozó adatokat a 
bálok külsején feljegyzik s a vevők igényeit 
ezen adatok alapján elégítik ki. A bálokon 
r a j t a van egyúttal a termesztési hely és a ter-
mesztő neve is (jelek alakjában) ugy, hogy a 
vásárló czég mindenkor tájékozva van arról, 
hogy a különböző zamatu, tulajdonságú do-
hányok mely vidékről és mely termelőtől valók, 
miről pontos jegyzéket vezetnek és az éven-
kinti bevásárlásoknál zsinórmértékül szolgál. 
Törökországban —i speciel — Macedóniában a 
dohány kereskedelmi kikészítése tagadhatatlanul 
drága, de oly mintaszerű és alapos, hogy e te-
kintetben páratlanul áll az egész világon. 

Ázsiai (kis-ázsiai) Törökországban legtöbb 
dohányt Trapezunt tar tományában termesztenek. 
Ezen dohány viszonylag alacsonyabb ára és 
jóminősége miatt igen keresett s főképen a 
gyengébb dohányok keverékeül szolgál, mire 
szép színénél s erős voltánál fogva igen alkal-
mas. Ezen dohány „samsun" elnevezés alatt 
legnagyobbrészt kivitelre kerül. 

Trapezuntban Bafra és Samsun kerülete 
termeszti a legtöbb dohányt a Fekete-tenger 
partvidékén, a Kizil-Irmak és Yeshit-Irmak fo-
lyók menti síkságon s folyó deltákon, továbbá 

ezen oknál fogva kiváló elterjedésnek néz 
elébe.A gyümölcsborok és pezsgők, valamint a 
szőlőborok és pezsgők kiállítása szintén kap-
csolatban volt kóstolókkal és egyáltalában az 
egész kiállítási területen csak oly borok voltak 
elárusíthatok, amelyek a német gazdasági tár-
sulat által előzőleg megvizsgáltattak. 

A gazdasági segédeszközök csoport jában 
kitűnik a műtrágyák és abraktakarmányok ki-
állítása ; az előbbiben dus gyűjteményeket lát-
tunk a mésztrágyákból és a káli, Thomaszliszt és 
salétromtrágyák szindikátusától. Az abraktakar-
mányok között igen érdekes volt a melasszénak, 
mint abraktakarmánynak felhasználása. 

Ebben a csoportban talál helyet a tudo-
mányos kiállítás is. Igen magas színvonalon állt 
a szász gazdasági kamarának kiállítása, amely 
tiszta képét nyúj t ja az ottani fejlett viszonyok-
nak ; különösen szépek voltak a különféle kí-
sérletezések bemutatott eredményei. A bern-
burgi kísérleti állomás is nagyon tanulságos 
dolgokat mutatott be. E csoporthoz tartoztak a 
Raiffeisen-szövetkezetek kiállításai is. 

De maga a német gazdasági társulat is sze-
repelt mint kiállító, bemutatván azon tárgyakat, 
amelyekkel a pár izs i kiállításon részt vett, igy 
kimutatásokat adott a németországi mezőgazda-
ság és erdészet s ezzel szemben az ipar évi 
produkczióját millió frankokban, az évente fel-
használt tiszta foszforsav és káli mennyiségét 
millió kilogrammokban, az építési irodája által 
keresztülvitt építkezések tervrajzait és gazdasági 
számvitelét szinten bemutatta. 
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az Arad, Alfar és Dogdu hegyek lejtőin és 
domboldalain. A talaj általában televényben 
gazdag, különösen a folyammenti elárasztott terü-
leteken, ahol igen erős dohány nő, főképen az igen 
termékeny talajú Bafra környékén. A termesz-
tett féleség a purzsicsán dohányhoz hasonló 
csakhogy nagyobb levelű. A termesztés külön-
ben a Maczedóniában divó eljáráshoz hasonló, 
csakhogy a talaj termékenységére való tekintet-
tel egyáltalán nem bugáznak. A napon való 
száritásnál az úgynevezett samsun-rendszerü 
kitolható pajták vannak általában alkalmazás-
ban . A bálozás basi-bali módjára történik. 

Érdekes ama tapasztalati tény, hogy a 
természettől fogva igen nehéz bafra dohány 
hosszabb raktározás után igen szép szint s kel-
lemes ízt nyer, mig a samsunvidéki dohány 
2 évi raktározás u tán értékében tetemesen csök-
kenik. 

A kis-ázsiai Sarai-Alti dohányt a mag-
nezi kerületben termesztik, kitűnő ízű és illatú 
mely esibukdohánynak igen keresett. 

Az A'dilabelgi-Bahsthessi dohány Khada-
vendighiár környékén a bergamai körzetben 
szintén jó hírnévnek örvend, de alig kerül ki-
vitelre. 

Smyrna környékén és pedig Aya-Souluk, 
Scolonova és Sokia vidékén az „ Aya-Souluk" 
dohányt termesztik a nagy és kis Meander-
folyó völgyében a Dguima (Dshuman) hegy-
láncz tövében. Ezen dohány sajátszerű izéről 
és illatjáról nevezetes s különösen keverék 
anyag képen nyer felhasználást ; a török do-
hányok közé (a gyári feldolgozásnál) 10%-kot 
szoktak keverni. 

Sajátszerű illatjának s zamatjának oka 
teljesen kiderítve nincsen, hanem annyi ta-
pasztalati tény, hogy más vidékeken ter-
mesztve, fenti jellegző tulajdonságait elveszíti. Az 
Aya-Souluk dohány sajátszerűségét részben talán 
a talajnak is köszönheti, amennyiben a termő-
föld, az agyag, mész és homoknak sajátszerű 
keverékéből áll, melyben gazdag barnaszén és 
földi szurok rétegek húzódnak keresztül ; más-
részt hozzájárulhat azon körülmény is, hogy a 
termesztők földjeiket nem trágyázzák, hanem a 
felnövő vadon termő füvet folytonosan az egész 
éven át bekapálják a földbe. A zöld trágyázás-
nak ezen módját többre becsülik a legjobb 
istállótrágyánál s igen valószínű, hogy a ;be-
kapált fü között nagy számbau fordulhatnak 
elő olyan illatos növényiek, melyek a dohány-

A kiállítás Ill-ik csoportja, a gazdasági 
gépek és eszközök kiállítása a leggazdagabb 
volt, amely igazán óriási méretű, mert nem 
kevesebb, mint 6546 drbból állt. A szemlélő való-
ban bámulatba esett, ha a roppant területen el-
helyezett s tulnyomólag munkában lévő gép-
tömegeket nézte és szinte érthetetlennek lát-
szott, hogy mi indithajta a gépgyárosokat 
arra, hogy oly gazdag gyűjteményekkel jelennek 
meg a kiállításon. Ha azonban közelebbről ér-* 
deklődünk, megtudhatjuk az igen egyszerű okot, 
A legtöbb német gazda ugyanis a vándor-
kiállításokon szokta a szükséges gépeket bes ie-
rezni s igy a gyárosok pompás üzleteket kötvén 
itt, évről-évre nagy előszeretettel keresik fel a 
kiállítást. 

A gépkiállításon legerősebben volt kép-
viselve a tejgazdasági gépek csoportja (külö-
nösen a szeparátorok vannak nagy számban), 
amely 836 darabból áll t ; 414 drb arató- és 
kaszálógép, 358 istállóeszköz, 350 erőátvivő fel-
szerelés, 313 majorgazdasági eszköz, 300 cséplő-
gép, 260 kocsi stb. stb. 

Egy egész külön csoportba voltak sorolva 
az u j találmányok, amelyek vizsgálat és próba 
alá esnek és mint „uj és figyelemreméltó" 
vannak megjelölve. 

Ezekben volt lehetséges a hallei 15-ik 
vándorkiállítást ismertetnem s még csak azt 
jelzem itt, hogy 30—40 német gépgyáros helyezte 
biztos kilátásba azt, hogy gyártmányaival a jövő 
évi pozsonyi^ kiállításon meg fog jelenni. 

Horváth Jenő. 
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nak jellegzetes ízt kölcsönöznek. Az Aya-Souluk 
dohány külső alkotásában a kir dohányra hasonlít, 
de vastagabb levelű. 

Syriában kétféle dohányt termesztenek, 
melyek közül az egyik „Lattakia" a másik 
„Abou-Beha" elnevezés alatt ismeretes. Utóbbi, 
melyet a Libanonhegy tövénél elterülő síksá-
gon és dombokon termesztetnek, feketés barna-
színű, mert a kistermesztők a már megszárított 
dohányt hosszabb ideig tar t ják tűzhelyeik felett 
a czédrusfa füstjén-

Ez alatt veszi fel jellegzetes színét s egy-
úttal ezen dohányt jellemző kellemetes izét 
és szagát. 

A lattakia dohánytermesztésénél kiemelendő, 
hogy időközönként rendszeresen megöntözik. A 
februárban kiültetett dohány legalsó leveleit már 
áprilisban letörik, melyet a_benszülött Fel ahok nagy 
előszeretettel szívnak. Áprilistől-augusztusig a 
dohányt szükség szerint többször megöntözik. 
A tulaj donképeni törés augusztusban veszi kez-
detét ;x a letört leveleket gyékényeken vékonyan 
elterítve és töbszöri átforgatással napon szárít-
ják. Ennek befejeztével a leveleket lószőr 
takarókba csomagolják s eladják. 

A kereskedők a dohányt erjesztik és szín, 
zamat stb. szerint átosztályozzák. A legfinomabb 
anyagot az ültetvények dombosabb vidékein 
nyerik. 

GAZDASÁGI ROVARTAN. 
Rovatvezető: JaMonowski József. 

A szó'ló'moly 1901. évi 
jelentkezése. 

A szőlő országszerte immár elvirágzott, 
vagy virágzása végén van. Most kezdődik az az 
időszak, hogy a szőlősgazdák figyelemmel kisérik 
a virágzás eredményét, a fejlődő fürtöket és 
becsülgetni kezdik, hogy mennyi is lehet az 
ezidei termés ? Itt-ott hallok már sok hekto-
litert emlegetni, de keveset i s ! Hogy a napon-
kint ismétlődő jégvihar a szőlősgazdák ezen 
első, csak hozzávetőleges számításán mennyit 
ront, azt nem feszegetem: hanem más bajról 
beszélek, arról, mely nálunk most már 6—7 
éves s amely csak nem akar végképen elmúlni. 

Értem a szőlőmoly okozta kárt. Amennyire 
tájékozódva vagyok felőle, akad belőle sok 
helyen. Igaz, hogy nem jelenkezik olyan mérték-
ben, mint pl. ez előtt 2—3 évvel (1898-ban és 
1899-ben). Néhány homoki szőlőben bőven 
akad a fürtben fészkét fonogató hernyó; kötött 
talajú hegyi szőlőben száma kevés : alig akad. 
Mindebből a végső következtetésem az, hogy 
Magyarországon a szőlőmoly ezidén is kárt 
tesz, noha csak kisebbszerüt. 

Épen igy van a dolog a franczia földön: 
már onnan is olvasom a híreket, meg azt az 
általános riadó szózatát, mely a birtokosokat a 
védekezésre serkenti. Hogy német földön s az 
osztrákoknál milyen a helyzet, arról nincs 
értesítésem, de az az alább mondani valómat 
semmiben sem fogja befolyásolni. 

A dolog — rövidre fogva — ugy van, 
hogy a szőlőmoly világcsapás ős hogy az mind 
nálunk, mint a külföldnek szőlőmivelés tekin-
tetében számottevő részében egyre tart . S ez 
az állapot megint azt hozza magával, bogy a 
szőlőmoly tanulmányozásával még soha sem 
foglalkozott annyi szakember mint épen ez 
időszerint. A francziák közül a Perraud, Brin, 
Laborde, a németek közül hogy csak azt em-
lítsem, a i i e rovarról mindig valamit ír, Lüstnerár. 
Az olaszok is szintén dolgoznak, de messze 
maradnak a francziák mögött. S azután hozzá 
kell adnom e munkások sorozatához a szerény-
telenségnek minden vádja nélkül a magam 
munkájának eredményét is. Ezt annál nagyobb 
önérzettel tehetem, mert teljesen kimerítő és a 
dolog velejét alaposan összefoglaló munkát leg-
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először én adtam, holott a többi szaktársam 
csak a részletekkel foglalkozott*) 

Ma, mikor ismét halljuk a panaszt, hogy 
a szőlőmoly egyre pusztít és mi semmit sem 
tehetünk ellene, megállok egy perezre és gon-
dolkozom azon, hogy vájjon csakugyan igaz-e, 
hogy tehetetlenül állunk-e? 

Mint fönnebb emiitettem, magam voltam 
a sorban az első, aki bevégezve a szőlőmoly 
négy évi tanulmányozását, számot adtam arról, 
hogy mit tehetünk a szőlőmoly ellen ? Munkám 
vége az volt, hogy a szőlőmolylyal szemben 
védekezés dolgában csak az fog tétovázni és 
sötétben tapogatódzni, aki egyrészt nem ismeri 
a maga ellenségét, másrészt aki minden hirde-
tett eljárást derüre-borura alkalmaz és váija, 
hogy bajától rögtön megszabadul, de mert a 
szabadulás nem ugy ütött be, mint ahogyan ő 
várta, azért bizalmatlan lesz az olyan védekező 
eljárások ellen is, melyeket tapasztalt emberek 
jóknak tartanak. Magam a szőlőmoly védekezé-
sére nem valami titkos varázsigét, vagy titkos 
csodaszert ajánlottam, hanem ismerve a magam 
ellenségét, megállapitottam dolgozatom össze-
foglaló fejezetében az egész munkasort, amely-
nek mozzanatai egyenkint arra valók, hogy okos 
és számitó beosztással lassanként irtsuk a fér-
get, hogy egyrészt a munkát győzzük és más-
részt, hogy a. munka csakugyan gazdaságos 
legyen, ne kerüljön többe, mint amennyi a 
szerzett haszna. 

Végső következtetésemet nem az okosko-
dáson alapuló elmélet súgta nekem, hanem a 
saját tapaszta la tom: amit írtam, sa já t tapasz-
talásom alapján irtam és nem követtem senki 
példáját . S ezt azért irtam igy, mert beláttam, 
hogy a védekezésnek a helyes ut ja csak az le-
het, amelyet magam jelöltem ki. 

Még nem telt le azóta nagy idő. A kivel 
e tárgyról eszmét cseréltem, az felette tartóz-
kodó : minden szőlőmivelő arczából, aki előttem 
a szőlőmolyt felhozza, azt olvasom, hogy még 
vár valamit, még vár ja azt az igazi eljárást, 
amely ra j ta egyszerre, mintegy csapásra segí-
teni fog s mit én javaslok az néki sok, hosza-
dalmas és még igen költséges. 

Az jól tudom, hogy hazájában senkit sem 
tartanak prófétának, de ugy látom, hogy mégis 
Csak nekem lesz igazam. 

Aki a szőlőmolylyal éveken át foglalkozik 
és a gazdasági érdeket szeme előtt tart ja, az 
lassankint mind nekem fog igazat azdni. La-
borde, a^bordeauxi Mező- és Szőlőgazdasági Kí-
sérleti Állomás aligazgatója, most számol be a 
szőlőmoly tanulmányárói és a franczia föld-
mivelésügyi miniszterhez intezett hivatalos je-
lentését röviden következőkben foglalja össze: 
„A közlött megfigyelésekből és tapasztalatokból 
végső éredményében az következik, hogy mind 
a közönséges (Cochylis), mind a vörhenyes 
Szőlőmoly (Eudemis botrana) ellen való harcz 
állandó és igen jelentékeny munkálatot követel 
a szőlőnek összes fejlődés ideje alatt, amikor 
e két molynak négy alakjával, a lepkéjével, tojásá-
val, hernyójával és bábjával találkozunk. Mit 
látunk, a négy alaknak mindegyike ellen jó, vagy 
kevésbbé jó eljárással védekezhetünk; de nagy 
fertőzés pillanatában valamennyi eljárást kell 
alkalmaznunk. Azonban a küzdelemnek jelen-
legi (tavaszi és nyári) időszakában, ha a dolgot 
csupán csak gyakorlati oldalról vizsgáljuk és 
azt kenessük, hogy mibe kerül a védekezés, 
akkor a hernyóirtásra kell a legnagyobb súlyt 
helyeznünk, még pedig azért, mert ez a szőlő-
molynak a legkönnyebben megközelíthető alakja 
és mert a hernyó okozza a legnagyobb kárt. 
Eszerint a szőlőmoly hernyóját, megjelenésétől 
kezdődőleg szüntelenül kell irtanunk s irtásá-
nak legkedvezőbb ideje, amelyet senki sem von 
kétségbe, a tavasz, a szőlőmoly első ivadéka, 
mert a hernyónak (kezdetben) csekély száma, 
valamint a hernyónak életmódja reményt nyújt-
hat arra, hogy ezt az állatot eléggé könnyen 

*) Lásd a „Kisérletügyi Közlemények." III. köt. 
<1900.) 4. f. „A szőlőmoly és a szőlőiloncza." 269—360 1. 

és a lehetőséghez képest eléggé alaposan is 
kiirthassuk. Figyelembe véve, hogy a féregirtó-
szerek még sok tanulmányozásra szorulnak, 
valamint alkalmazhatóságuk mindég csak tavasz-
szal lehetséges, ez oknál fogva tehát mai napig 
a férgelés (a hernyószedés) a biztosabb véde-
kezés. Ámde bármi is legyen az az eljárás, 
melyet ebben az időszakban alkalmazhatunk, az, 
ha kellő gondossággal végrehajtjuk, a követ-
kező ivadékot jelentékeny mértékben megdézs-
málja és lehetővé teszi, hogy azt utólag a meg-
támadott bogyók elszedésével teljesen leküzd-
j ü k . . . Mindezeknél fogva látjuk, hogy a szőlőmoly 
ellen való védekezésünkben elengedhetetlenül 
és a legnagyobb munkát egyrészt télen a báb 
ellen, másrészt tavaszszal a hernyója ellen 
kell kifejtenünk." 

Laborde nem tud magyarul s igy nem 
engemet követett, amikor a fönnebbi végső 
következtetésre jutott. És ha latra vetve az 
összes eljárásokat, ő is csak arra a meggyőző-
désre jutott, amelynek a mult évben magam is 
kifejezést adtam, akkor az csak megerősít 
abban a hitemben, hogy jó és helyes uton 
haladtam és véleményemnek ez is ad nyoma-
tékot. 

Mikor tehát a szőlőmolytól meglátogatott 
szőlők gazdái tőlem ujabb tanácsot várnak, 
nem tehetek egyebet, mint hogy ismétlem 
a régit. 

A megállapított munkasorozatból nem 
említem azt, amely idejét multa, hanem csak 
azt, amelyet még alkalmazhatunk. 

Minthogy most junius végén a szőlőmoly 
hernyója már bábozódásra gondol s egy része 
elhagyja a fürtöt, hogy a karóban, vagy szőlő-
kötő anyagban húzódjék meg, a hernyószedés 
ideje elmullott. Igaz, hogy nagy hernyójáráskor 
még ilyenkor is sok féreg lesz fürtönkint és 
ha azt leszednők, akkor sem végeznénk hiába 
való munkát ; de e munkánk okvetetlenül 
hiányos lesz azok miatt a hernyók miatt, ame-
lyek már is kivonultak a fürtökből s amelyeket 
ember szeme ez idő szerint nem igen talál 
m e g : belőlük még elég fejlődik ki molylyá, 
hogy a második ivadék anyjává váljék. 

Igy tehát ez idő szerint — junius végén, 
julius elején — nincs már nagy köszönet a 
szedésben. Most várni kell, mig a moly raj-
zani nem kezd. A rajzás pontos idejének meg-
állapítására jók a molyfogó lámpások, vagy a 
kisebbszerü őrmécsesek (vizzel telt tányérba 
állított pohármécses úszó kanóczczal). Ezeket, 
holdankint egyet-kettőt, már julius első napjai-
ban gyujtjuk meg s ha fognak szőlőmolyt, 
akkor a julius végéig, augusztus elejéig, vagyis, 
amig a moly rajzani szokott) a moly-legyezőhöz 
folyamodunk. Három-négy délutánon bejárják a 
10—15 személyből álló csoportokba beosztott 
fiatal munkások, vagy munkásnők a szőlősoro-
kat ős mig bal kezük felriasztja ^a megverege-
tett tőkéről a szőlőmolyt, addig a jobb kézben 
résen tartott legyező hirtelen elkapja azt. 
Ezzel csakugyan meggyéritjük a szőlőmolyt 
annyira, hogy augusztus derekán nem lesz 
szükség kis-"ollóra, hogy a rothadásnak eredő 
fürtök beteg, molyos gerezdjeit ki-kicsipkedjük. 

A fő azonban az, hogy a munka alapos 
legyen. Hol sok a ra jzó moly, ott egymásután 
két-három napon át is dolgozni kell a moly-
legyezővel. Hol kisebb a baj , ott kis megsza-
kítással addig, amig csak moly rajzik. 

E munka, mint minden jó munka, pénzbe 
kerül, de meg lesz azután a jó haszna is. 

Jáblonowski Jözsef. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Ctyvla. 

Rozsda és egyéb baj a búzán. 
B. P» ur, Békésmegye egyik pusztájáról, 

beteg búzával a Köztelekhez a következő kér-
dést intézte: 

„Buzavetésem nagyrésze, daczára az eléggé ked-
vező időjárásnak, satnya fejlődést, beteges szint mutat; 
a baj okát kutatván, leginkább azon ütközöm meg, hogy 
a beteges buza lazán gyökerezik a földben és gyökerein 
sajátszerű vastagodásokat és deformácziókat tüntet fel. 
Méltóztassék velem tudatni, hogy a mellékelten bekül-
dött buzanövényeken — a rozsdától eltekintve — ész-
lelhető-e valami specziális gyökérbetegségl és milyen." 

A fentebbi, békésmegyei buza, mint azt 
B. P. ur is emliti, rozsdás. Még pedig rozs-
dás nagyon. A növényeknek rendesen már csak 
a két felső levele zöld, azaz ezek sem zöldek, 
mert a rozsda vörös és ba rna foltjai ezeket is 
nagyon tarkítják. Az alsóbb levelek vagy szá-
radóban vannak vagy pedig már el is szárad-
tak s szintén tele vannak rozsdával. 

A foltos gabonarozsda (a Puccinia Rubigo 
vera nevü gomba) támadta meg e növényeket, 
mely már tulnyomólag téli spórák (teleuto spó-
rák) képében lepi el a búzát s a vörös nyári 
spóracsomók (az uredospórák) aránylag ritkák 
ra j ta . 

Amint a felvetett kérdésből kitűnik, a 
beteg buza beküldője valami gyökérbetegséget 
sejtett búzáján. Gondosan szemügyre véve a 
gyökérzetet, nem találtam azon semmiféle gom-
bát szabad szemmel, s nem a későbbi gór-
csői vizsgálatnál sem. De e szemlélődésemnél 
két dolog tünt fel. 

Az egyik az, hogy valamennyi búzának 
gyökérkoronája kizárólag a magtájékáról indult 
ki, onnét, a hol a buzaszem üres héját meg is 
lehetett találni. Pedig tudjuk, hogy az elvetett 
buzaszemből a gyökérzetnek csak egyik csomója 
szokott eredni, a másik pedig feljebbről, a buza 
földalatti szárát betetőző bütyökből. A békési 
búzán a buza szárának eme bütykéből vagy 
éppen semmi vagy csak gyér gyökérzet indul 
ki. Eme észlelet, a gyökérképződés rendellenes 
volta, arra vall, hogy a buza a szárazságot 
szenvedte meg. Nem éppen az utóbbi időben, 
hanem régebben, őszszel is, meg tavaszszal is. 
A száraz időjárásnál a talaj felszíne és a vető-
mag mélysége közötti talajrétegnek ugy ki 
kellett száradnia, hogy a buza földalatti szárá-
nak felső bütyke gyökeret nem ereszthetett. 

A gyökérzet vizsgálásánál a másik dolog 
ami feltűnt, az 3 buzaszár sajátságos kiné-
zésével. 

Ugyanis találtam olyan buzaszárakra, a 
melyek az alulról számított második iztől kezdve 
valami 5—10 cm. hosszúságban szennyes szinü, 
penészszerű kéreggel vannak bevonva, a mely 
szennyes kéregből már szabad szemmel is jól 

•látható, számos apró fekete bibircs emelkedik 
ki. Eme buzaszárak szívósak, tömöttek, hosszuk' 
ban alig vághatok szét, s belül is penészszerű 
szövettel vannak kibélelve. Két szárnál a szennyes 
bevonat feljebb megszűnik s a szár — a mely 
egészen száradóban van — a szalma rendes 
sárgás színével bir. Az egyik száron azonban 
feljebb a jégütéshez hasonló foltok vannak, s 
egy ilyen folt látható magán a kicsiny, csene-
vész kalászon, mely a szárat betetőzi. 

A jégütéshez hasonló foltokon is penész^ 
szerű bevonat látszik, amelyből szintén apró 
fekete bibircsek emelkednek ki. 

A most leirt 3 buzaszárbetegsége hasonlít 
némileg a gabona lisztharmatbetegségéhez, de a 
górcsői vizsgálat kétségben nem hagyhat egy 
pillanatra sem, hogy nem ezzel, hanem egy 
más gombabetegséggel van dolgunk. 

Ha a szennyes kéregből kikandikáló fekete 
bibircseket nézzük górcsővel, azt látjuk, hogy 
ezek hasas palaczkalaku tokok, amelyekben 
hosszú tömlők, a hosszú tömlőkben pedig két 
sorban elhelyezve barna, orsóalaku, közepükön 
rekeszfallal elválasztott spórák vannak. 

E kép felvilágosit, hogy egy gomba 
periticzium nevü spóratokjai a fekete bibircsek, 
amelyek után az illető gombafajt könnyű meg-
határozni. 

A szóbanforgó gomba n e v e : Gibellina 
cerealis. 

Ez a gomba gyakrabban észleltetett a 
búzán Olaszországban, hazánkban pedig 1891-
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ben egyik pestmegyei községből hozzá küldött 
búzán, Magócsy Dietz . Sándor dr. egyetemi 
tanár észlelte először, illetve határozta meg.*) 
Azóta észlelte Linhart is, én is. Mint valami 
kiterjedt baj azonban még hazánkban a Gibel-
lina cerealis nem jelentkezett. 

Hogy igazi parazita-e ez a gomba, vagy 
csak másodlagos jelenség a beteg növényen? 
erre határozottan nem tudnék felelni. Eddig 
csak a gomba első leirója, az olasz Passerini 
kísérletezett vele, mégpedig mindenképpen csak 
kétes eredménynyel. 

A hozzám beküldött búzának az a 3 szára, 
melyen a Gibellina cerealis észlelhető, egészen 
el van nyomorodva és csenevész kalászt visel. 
Csakhogy van a hozzám érkezett maroknyi 
búzában egyéb nyomorék is, a melyeken Gibel-
lina nincsen. 

Ha már a gombáknál tartok, elmondom 
itt, hogy a száraz és száradó leveleken el-
szórva feltaláltam a gabona kormos betegségét 
okozó gombát, a Cladosporium herbarumot is, 
a száradó és száraz gabona közönséges s alapjá-

" ban ártatlan vendégét. 

A kalászokról eddig csak annyit mondot-
tam, hogy a Gibellinás három buzaszár kalászai 

.csenevészek. De csenevész kalászt még többet 
is látni a vizsgálat alá vett búzában, sőt azt 
lehet mondani, a kalászok túlnyomó részben 
csenevészek. Sok közöttük olyan, a mely még 
hasban {az utolsó levélhüvelyben) v a n ; találni 
azután szép -nagy, de üres kalászokat és félig 
üreseket ; aránylag keveset olyat, a melyekben 
szép magvak fejlődtek. Az utóbbiak közép-
nagyok. 

Akárhány kalászt fosztogattam is szét, 
mindegyiknek a polyvályából a Thrips frumen-
taria élékenmozgó, piros, apró álczái peregtek 
ki. Ha pedig a hasban maradt kalászokat csa-
vartam ki hüvelyükből, innét 20—30 Thrips-
álcza is került a felszínre. 

A Thripseknek bizonynyal részük van 
abban, hogy egyes kalászok hasban marad tak ; 
de meglátszik kártételük a kifejlett kalászok 
fehérszínű, összepöndörödött bajuszu, végein 
i s ; ugyanis az ő szúrásaik és szívásaik miatt 
száradt el és fehéredett meg egyes kalászok 
hegye és pöndörödött össze bajuszuk. 

A szárak felhasogatásánál és alsó leveleik, 
lefosztásánál még a következő állati parazitákra 
akad tam: 

A szárak tövében a hesszeni légy barna-
szinti, ugy 3 mm. hosszú bábtokjának 5 da-
rabjára. 

Két' vastagabb szár belsejében a szalma-
darázs (Cephus pygmaeus) lábatlan, szennyes-
sárga szinü, ugy egy czentiméter hosszú, két 
darab álczájára. Eme jól kifejlődött fejjel s 
ra j ta rágókkal biró álczák járását a szalma bel-
se jében sárgás morfcsalék jelzi. 

Ezenkívül egyik vékonyabb szárban szeny-
nyes morzsalék között egy, a hesszeni légy bábtok-
jánál kisebb és világosabb szinü bábra, a frit-
légy bábjára akadtam. 

Végül az egyik szárnak néhány alsó le-
vele szét volt foszolva, ugy hogy a levelekből 
jesak az erek maradtak meg s ezek összekun-
korodtak. Ez a gabonafutrinka (Zabrus gibbus) 
nevü bogár álczájának — mely nappal a föld-
ben él — jellegző pusztítása. 

Ezekben számot adtam a hozzám jutott 
egy maroknyi búzán tett észleleteimről. Kitűnik 
ezekből, hogy a szóbanforgó búzát a kedvezőtlen 
időjárás, továbbá növényi és állati paraziták 
károsították. Hogy egyik-másik tényezőnek mi 
része volt a ba jban ? azt most már a helyszí-
nén is nehéz' eldönteni, annál kevésbé messzi-
ről. Például a fritlégynek az az egy bábja, a 
mit találtam, egymagában nem mond semmit, 
de nem zár ja ki, hogy e légy álczái már ősz-
szel is és most tavaszszal is pusztítottak. 

*) Lásd a „Köztelek" 1892. évi február 20-i szá-
mában a: „Búzánk uj betegsége" czimü czikket. 

A békési küldemény vizsgálása előtt ugy 
egy héttel kaptam az Alföldről beteg őszi búzát, 
melyben sok fritlégybáb volt, de amelyek egy-
két napra már mint legyek repültek szét dol-
gozó szobámban. S igy lehet, hogy ez az egy 
fritlégybáb, amelyet a békési búzában talál-
tam, csak egy elkésett példány, a nagyobb-
rész már légygyé lett s ekkor már bajosabb 
kártételüket a búzán megállapítani. 

Ha azonban nem elmélkedem, hanem 
csakis abból következtetek, amit láttam, a 
vizsgálati anyagból, ugy azt kell mondanom, 
hogy a szóbanforgó buza a szárazság miatt 
lassan és gyengén fej lődött ; a gyenge növé-
nyeket az erősen elhatalmasodott rozsda idő 
előtt elszáritotta. Ez a kettő, a szárazság és a 
rozsda a főbaj, amelyekhez azután főleg a 
Thrips-ek és a hesszeni légy kártétele járult. 

Mezey Gyula. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdés. 

349. kérdés. Mintegy 400 hold őszi 
búzánknak levelei nagyon meg vannak támadva 
a vörös rozsdától, kérdem, átmegy-e ezen rozsda-
betegség a kalászba "? Lehet ellene valamiképen 
védekezni ? Nem lehetne oly búzát kapni, mely 
a rozsdának jobban ellentállna ? Ha igen, ugy 
kérném a czimet velem közölni szíveskedjen. 

Sz. R. 
350. kérdés. Kérdem, hogy a mellékelt 

szőlőlevelek betegsége micsoda ? Mikép és hogy 
lehet ezen betegség ellen legjobban és leg-
gyorsabban védekezni?! Mert a látható beteg-
ség pár nap óta rohamosan terjed. Sz. li. 

351. kérdés. Egyik gazdaságunkban mult 
évben szeszgyárt építettünk, mely f. év január 
1-én üzembe helyeztetett. A gyári berendezés 
egy jóhirü gépgyár által lett szállítva és össze-
állítva és az épület is annak terve szerint lett 
építve. A csiráztató egy tágas, körülbelül" 4Ve 
méter magas helyiség, melynek alja egy körül-
belül 2- cm.-nyi vastag czementburkolattal van 
bevonva, a keleti és nyugati oldalon 3—3 
ablakkal, melyek, most nyárban, sürü vászon-
ból készült függönyökkel vannak ellátva. Az 
árpaáztató szintén czementből készült. A tél 
folyamán abban a maláta kifogástalanul jól 
készült. Most, mióta melegebb idő van, a 
maláta penészedik, mely körülmény az üzemre 
káros. A helyiség az idő rövidsége miatt üzembe 
helyezés előtt, sem azután, kimeszelve nem 
lett. Kérünk szíves felvilágosítást, mi okozza a 
maláta, illetve a csirázó árpa penészedését, 
vájjon a falba hatolt savak-e, vagy a magasabb 
hőfok, vágy a padló vékony burkolata, miután 
a talaj vadvizes lévén most nedvesebb, vagy 
valamely más ok és mit lehetne annak orvos-
lására most, az üzem félbeszakítása nélkül 
tenni. P U. 

352. kérdés. Szives felvilágosítást kérek, 
hogy a dohánylug-kivonatot milyen oldatban 
kell használni és mikor, illetve a lóhere fejlő-
désének melyik stádiumában az Apion elleni 
védekezés végett és mivel vidéki dohányárudák-
ban nem kapható, honnan rendeljem azt m e g ? 

N. J. 
353. kérdés. Szíveskedne a „Kérdésekés 

' feleletek" rovatában velem tudatni, hogy egy 
bérgazdaságban „perczentuá'czió" megállapítása 
végett az átlagos évi jövedelmet miként lehetne 
a legegyszerűbben és mégis kellő pontossággal 
kiszámítani ? B. L. 

Felelet. 
Átmegy-e a rozsda a buza kalászába? 

(.Felelet a 349. kérdésre.) Látva búzájának vö-
rös, rozsdás leveleit, sok gazda veti fel azt a 
kérdést, amit Sz. R. felvetett: Átmegy-e a 
rozsda a buza ka lászába?" 

I . Sajnos, erre a kérdésre igennel vagy nem-
mel nem felelhet semmiféle szakértő — csakis 
a jó Isten felelhetne. 

A búzán élősködő mindegyik rozsdafaj 
megtámadhat ja a kalászokat is és igy bármi-
féle rozsda vöröslik is Sz. R. búzáján, meg 
van a lehetősége annak, hogy majd a kalászok 
is megrozsdásodnak. 

Ez minden az időjárástól függ. Ha az 
időjárás a rozsdára kedvező lesz, ugy az to-
vább fog terjedni. 

De nem kell ám ugy képzelni ezt a terje-
dést, — amint a legtöbb gazda képzeli — hogy 
a rozsda az alsó levelekről a felsőkre, innét a 
szárra s végre a kalászra hatol át. 

Nem, a rozsda terjedése nem ilyen. 
A vörös rozsdapor leporlik a búzáról, 

széthordja a szél, elhordják a rovarok. A por-
nak minden parányi szeme (az u. n. spóra), 
ha harmatos, vagy egyébként nedves, zöld bú-
zára j u t : itt csírázik, behatol a növénybe s 
ezt egy kis darabon elszáritja. A rozsda teste 
ezen a száradó folton elemésztődik, miután 
kiverődött a vörös vagy fekete, ismét szerte^ 
szálló por. 

Azaz a rozsda nem ter jed a növényben 
messzire, nem hálózza ezt át meg át, hanem 
csak egy kis darabot, amelyen szaporít, s a 
melyet elszárit. Ha búzánk lassanként elszárad, 
az u j meg u j infekcziónak a jele s ez az in-
fekczió beállhat idegen helyről, a más búzájá-
ról is. 

Ameddig a kalászon van valami zöld 
rész, andig az infekcziótól tartani lehet. S tar-
tani kell esős, harmatos, ködös időben. 

De ha a buza jó erőben van s az érés 
alatt életműködéseit nem zavarja az időjárás 
abnormitása, pl. hirtelen beálló rekkenő me-
leg, vagy a nappali nagy melegekre következő 
nagyon hűvös éjjelek: jót remélhet a gazda 
akkor is, ha a rozsda megvörösitette a buza 
kalászait, sőt ebben még a szemeket is. 

A rozsda ellen védekezni még nem tu-
dunk. Hogy a különböző buzafaj ták mint visel-
kednek hazánkban a rozsdával szemben. s 
hogy egyébként is mily értékűek nálunk ? ezt 
most próbálják ki egyrészt a m. kir. növény-
élet- és kórtani továbbá a m. kir. növényter-
mesztési kísérleti állomások. 

Néhány hazai tapasztalat szerint a rozs-
dától az őszinél kevesebbet szenved a tavaszi 
és a járó buza. A Dunán tul egy őszi tarbuzát 
termesztenek, mely a rozsdának jobban ellenáll 
a közönséges búzánál. A külföldi búzák közül 
a Squere head, az Urtoba, a Richelle blanche de 
Naples, a Rivette szakállas buza és még néhányat 
emlegettetnek olyanokul, amelyek a rozsdával 
szemben nem nagyon fogékonyak. 

Ha a fajtákkal akar kísérletezni, ugy útba-
igazítás és a magbeszerzés végett forduljon a 
m. kir. növénytermesztési kísérleti állomáshoz 
Magyar-Óvárra. Mezey Gyula. 

Beteg szölölevelek. (Felelet a 350. sz. 
kérdésre.) Azon a szőlőleveleken, amelyeket 
Sz. R. küldött be, egyrészt barna pettyek, más-
részt kisebb-nagyobb, itt-ott átlyukadt barna 
foltok, végre egyes fonnyadó helyek találhatók. 
Gombát a leveleken nem találni, habár néme-
lyik folt olyan, mintha az antraknózis betegség 
(melynek okozója a Sphaceloma ampelinum 
nevü gomba) bántaná a levelet. 

A levelek alsó lapján két sárga Thrips-
álczát (alkalmasint a Heliothrips haemorrhoida-
lis álczát) találtam szívogatva, s ugyanitt néhány 
sárga atkát, a Tetranychus lelarius fajhoz tar-
tozókat. Mindkét állat szabad szemmel nehezen 
vehető ki, különösen a kis sárga pettyeknek 
látszó atkák, melyek főleg a levél szőrözetében 
bujkálnak. 

Ezek az állatok okozhatták a levelek 
száradozását, mihez nagymértékben járulhatott 
az időjárás szárazsága. Különösen, az emiitett 
atkák száraz időjárásnál szoktak kártékonyán 
jelentkezni. 

Mindkét állat, ugy a Thrips mint az 
atka, a szőlőn kivül egyéb növényeken is él. 
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Ami a védekezést illeti, ha a ba j nem 
általános, azaz ha a beteg levelek csak egyes 
tőkéken mutatkoznak, vagy ha a tőkének csak 
egyes levelei betegek: legjobb lesz az ilyen 
leveleket mindjárt a betegség kezdetén leszedetni 
és elégetni. Az olyan leveleket, melyek már 
csaknem elszáradtak, elhagyják az apró állatok. 

A Thrips-ek valószínűleg csak alkalmi 
vendégek, melyek más növényről vándoroltak 
a szőlőre (igy a körtéről, almáról, mályvafélék-
ről stb.) s nekik nincs oly részük a bajban, 
mint az atkáknak. Az atkák azonban szőlőink 
rendes kártevői. Ellenük ha a baj nagyterje-
delmü és heves, most legfeljebb a kénporozást, 
őszszel a levélhullás után pedig a tőkék kérgé-
nek lehántását s utána a bemeszelést vagy a 
Balbiani kenőcscsel való bekenést ajánlhatni. 
Francziaországban a tőkék leforrázásával és 
kéngőzzel is védekeznek a Tetranychus tolarius 
ellen olymódon éppen, mint a szölőiloncza ellen. 
Ezek a védekezésmódok, valamint a Balbiani 
kenőcs készítése is, le vannak bőven irva 
JablonowsM: „A szőlő betegségei és ellenségei" 
(Budapest, 1895.) czimü könyvében. M. Gy. 

Penészes maláta. {Felelet a 351. Tcérdésre.) 
Hogy a maláta miért penészesedik meg, azt a 
kérdésben nyújtott felvilágosítások daczára sem 
lehet teljes biztonsággal megmondani. Leg-
valószínűbb, hogy a penészesedésnél többféle 
körülmény összejátszik s ezek között mint leg-
lényegesebb tényező a malátaszérü magas hő-
foka szerepel. A penészesedés azonban ma 
már az oly szeszgyárakban sem lép fel, amelyek 
az árpát meszes vízben áztatják. A meszezés 
pedig ugy haj tandó végre, hogy minden beáz-
tatott árpa métermázsájára 1—3 kg. égetett 
mészből készült mésztej keverendő kz áztató 
vizhez s ezen vízben álljon az árpa az ázás 
befejezéseig s ekkor lemosás nélkül hányassák 
ki a szérűre s ott az ismert módon kezeltessék, 
minél melegebb a szérű, annál vékonyabb 
rétegbe kell az árpát kiterittetni s annál gyak-
rabban kell azt forgatni és pedig szellőztetés 
és lehűtés czéljából forgatás közben szórni. A 
meleg szérűn a malátát szükség szerint locsolni 
is kell hideg vizzel. Ajánlatos lesz ezenkívül a 
tisztaság biztosítása czéljából a falakat 1 
méternyi magasságig zománcz festékkel vagy 
czemettel bevonatni s a talajnedvesség fel-
szivárgásának meggátlása czéljából a padlót 
betonból készíttetni. Ezenkívül, ha a szérű nem 

. volna kellőleg szellőztethető, gondoskodni kell 
a kellő ventiláczióról. Legczélszerübb lenne, ha 
kérdésttevő ur a malátaszérüt szakértővel meg-
vizsgáltatná s ennek tanácsai alapján a szük-
séges változtatásokat megtétetné, minthogy az 
ily kalamitások minden évben megújulhatnak. 
Bővebb informáczióért méltóztassék a m. kir. 
szeszkisérleti állomáshoz Kassára fordulni. 

a—, a—. 
Az apionok elleni védekezés. {Felelet a 

352. kérdésre.) A dohánylugkivonatot az apio-
nok ellen kísérleteink szerint nem lehet siker-
rel használni, mivel a folyadék a here aprón, 
sűrűn szőrös és zsiros, viaszos levelein nem 
tapad meg. Az apionok ellen a zsombolyai 
kazalozáson (ensilage) és a magtermesztésnek 
az egész vidéken 2—3 évig való abbahagyásán 
kivül semmit se lehet ez idő szerint ajánla-
nunk. Kísérleteink ebben az irányban mostaná-
ban folynak. 

A dohánylugot különben most már min-
den nagy tőzsdében árulják s a használati 
utasítás rá van ragasztva. Többnyire 2—3°/o-os 
oldatot használunk, azaz 100 liter vízre 2—3 
kilogramm thanaton jut. 

M. Kir. Rovartani Állomás. 
Egy bérgazdaság tiszta jövedelmének 

megállapítása. {Felelet a 353. sz. kérdésre.) 
Valamely gazdaság átlagos tiszta jövedelmének 
megállapítása nem épen könnyű fe lada t ; ismerni 
kell első sorban az eddig elért, vagy a bizonyos 
üzemmód mellet elérhető átlagos készpénz-
bevételeket, valamint az átlagos készpénzkiadáso-
ka t ; másodsorban figyelembeveendő, hogy az 
eddigi gazdálkodás mellett a gazdasági vállalat-

ban fekvő vagyon gyarapodást, vagy apadást 
mutat-e föl ? A két mérleg, t. i. a pénztári és 
a vagyonmérleg együttvéve megadja a tiszta 
jövedelmet. 

A jövedelem pontos kimutatása tehát rend-
szeres számvitelt tételez föl s minthogy a ki-
mutatandó tiszta jövedelem a perczentuáczió 
megállapítására szolgáljon, e tekintetben nagy 
óvatosság szükséges, nehogy akár a jövedelem 
helytelen kimutatása, akár helytelen osztaléki 
kulcs alkalmazása esetleg túlságos osztalékra 
vezessen vissza, mint ez tényleg már sokszor 
megtörtént. 

Hogyha pedig a gazdaság rendszeres szám-
vitellel nem rendelkezett és a gazdaságban 
eddig elért és elérhető jövedelem nem ismere-
tes, azt tanácsoljuk, hogy a perczentuáczió 
helyett csak a közönséges mérőgaras-rendszer 
alkalmaztassák, amely szerint a kezelőtiszt a 
tényleg eladott gabona minden métermázsája 
után például 20 fillért kapna ; hasonló jutalék-
ban lehetne őt a többi főbb termesztési ágak-
nál (gyapjú, tej, hizómarha, czukorrépa stb.) 
részesíteni. Ezen jutaléknak is van serkentő 
hatása s kellő vámvitel hiányában ez nem j á r 
oly veszélylyel m i n t a tiszta jövedelmen alapuló 
perczentuáczió. Henseh. 

A gazdaságokban alkalmazott 
iparosok. 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter e 
kérdésben eddig is elfoglalt álláspontjához képest 
egy konkrét esetből kifolyólag ujabban, az ura-
dalmakban vagy gazdaságokban alkalmazott 
szegődmények iparosok (mesterek vagy legények) 
iparosi minősítése tekintetében folyó évi junius 
hó 1-én a következő körrendeletet bocsájtotta k i : 

„Az egyes uradalmakban vagy gazdasá-
gokban rei des fizetéssel alkalmazott s kizárólag 
az illető uradalom vagy gazdaság részére dol-
gozó, u. n. szegődményes, konvencziós iparosok, 
tekintettel arra, miszerint az a szerződéses 
viszony, a melynek alapján az illetők ipari 
munkája és személyes szolgálata az egyes ura-
dalmak és gazdaságok czéljaira állandóan le 
van kötve, az önálló iparűzés természetével 
ellenkezik, nem iparosoknak, hanem az ura-
dalom, illetve a gazdaság gazdasági személy-
zete közé tartozó egyéneknek, illetve cselédek-
nek tekintendők s ennélfogva azok nem esnek 
az 1884 : XVII. t.-cz. rendelkezései a lá ; miért is 
iparigazolvány, illetve iparengedély váltására 

- nem kötelezhetők s továbbá alkalmazott segéd-
munkásaikat — kik azonban sem iparossegé-
deknek, sem pedig tanonczoknak nem tekint-
hetők — sem az iparhatóságnál, sem pedig a 
betegsegélyezési pénztárnál bejelenteni nem tar-
toznak; de ők maguk sem tekinthetők az 
1891 : XIV. t.-cz. 2. §-a értelmében biztosításra 
köteles ipari alkalmazottaknak. 

Amennyiben azonban a fentemiitett egyének 
idegen megrendelők részére is dolgoznak, fog-
lalkozásuk már az iparűzés jellegével bir,. miért is 
az 1884 : XVII. t.-cz. 4-ik, illetve 10. §§-ai ér-
telmében megfelelő iparigazolványt, illetve ipar-
engedélyt tartoznak váltani s ez esetben, mint 
az idézett törvény rendelkezései alá tartozó 
önálló iparosok, segédmunkásaik tekintetében 
ugy az 1884 : XVII. t.-cz., mint az 1891 : XIV. 
t.-cz. rendelkezését is megtartani kötelesek." 

Ezen körrendelet alapján tehát azok a 
szegődményés iparosok (gépész, kovács, bognár 
stb.), akik mint uradalmi alkalmazottak kizárólag 
csak az illető uradalomnak és gazdaságnak dol-
goznak és netán váltott iparigazolványok vagy 
iparengedélyük alapján külön kereseti adóval 
megrovattak, az illetéktelenül kirótt adó ellen 
reklamáczióval élhetnek, ezen adóalap meg-
szűnik, ha az illetékes adóügyi hatóságnál 
(község elöljáróság) bejelentik, miszerint ők, mint 
szegődményes uradalmi vagy gazdasági ipari 

Í
alkalmazottak (cselédek) nem kötelesek ipar-
igazolványt vagy iparengedélyt váltani, illetve 
meglevő igazolványukat hatályon kivül helyez-

tetik, ami által az adó kirovásának alapja is 
megszűnik. Annak idején, amikor ezen szolgá-
latukból kilépvén, önállóan kívánják iparukat 
űzni, mi sem gátolván azt, hogy iparigazolványt 
vagy engedélyt váltsanak e részbeni jogaik 
csorbát nem szenvednek azáltal, hogy most, az 
illetéktelenül kirótt adó leirása érdekében meg-
levő iparigazolványuk hatályáról ideiglenesen 
lemondanak. 

A fentidézett miniszteri körrendelet értel-
mében nem formálhatnak azonban jogot mind-
erre azon uradalmi vagy gazdasági iparosok 
(gépész, kovács, bognár stb.), akik a szegőd-
ményes munkán kivül idegen megrendelésre 
(pénzért vagy egyéb ellenértékért) másoknak is 
dolgoznak, minthogy ezek már oly elbírálás alá 
esnek, mint az önálló iparűzéssel foglalkozók. 
Ilyenek persze a megadóztatás ellen sem élhet-
nek jogorvoslattal. Z. I. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
Rovatvezető : de Pottere Brunó. 

Az Aradvármegyei Gazdasági Egyesü-
let Vásárhelyi László elnöklete alatt má jus 4-én 
tartott igazgató-választmányi ülésében Laehne 
Hugó igazgató terjesztette elő jelentését az 
egyesület téli működéséről. A pécskai téli gazda-
sági tanfolyam május 18-án zárult, a tanfolya-
mot 50 tanuló látogatta, kik közül 30-_an ered-
ménynyel vizsgáztak le. A vizsga u tán Ó-Pécska 
határában a kisgazdák részére szántás-versenyt 
rendezett az egyesület. A glogovászi téli gazda-
sági tanfolyamot 12 tanuló végezte. A nagy-
zerindi erdőhegyi kosárfonó, valamint a me-
gyesegyházi szalmafonó-tanfolyamok iránt is nagy 
érdeklődést tanúsítottak a kisgazdák. Az egye-
sület fogyasztási és értékesítési szövetkezete 
január óta közel 100 ezer korona értékű árut 
adott el és lebonyolította nagyobbára a hadse-
reg részére vállalt zabszállitást is. Az egyesü-
let a vármegye községei részére 5 ezer drb 
gyümölcsfát szerzett be és osztott ki főként 
kisgazdák közt, részint ingyen, részint drbon-
ként 20 filléres kedvezményes árban. Az egye-
sület a Gazdák Biztosító Szövetkezete részére 
37 községi képviseletet szervezett és megala-
kította a kerületi választmányt is. Az egyesület 
u jabban Megyes-Egyházán, Almás-Kamaráson és 
Csintyén alakított fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezetet. Laehne Hugó igazgató előterjeszté-
sére a választmány a folyó évi működési pro-
grammot megállapította, melynek első pontja a 
földmivelésügyi miniszter gazdatársadalmi ak-
czióit előmozdítani. Kiemelendő a programúi-
ból a szakismeretek terjesztésére népies gazda-
sági előadások és népies tanfolyamok szerve-
zése, a kisgazdák gazdasági helyzetének javí-
tása czéljából háziipari tanfolyamok rendezése, 
községi hitel-, fogyasztási és gabonaértékesitő 
szövetkezetek létesítése az állattenyésztés fej-
lesztése terén tenyészmarha- és lódijazások 
rendezése a községek részére, apaállat köz-
vetítése az állati termékek jobb értékesítése 
czéljából, községenként tejszövetkezetek felállí-
tása és ezek részére Aradon egy vajtermelési 
központ létesítése. Tanulmányi kirándulások ren-
dezése ; a baromfitenyésztés emelése, a fate-
nyésztésnek a gyümölcsfák kiosztásával való 
előmozdítása. A biztosítási ügy terén a Gazdák 
Biztosító Szövetkezetének képviseletét az egye-
sület Arad, Békés és Csanád vármegyékben 
tovább szervezi és a jövőben is ezen 3 várme-
gye- részére ellátja. Végül minden köz- és mező-
gazdasági kérdésben a gazdaközönség érde-
keit képviselni fogja az egyesület s a tá-
jékoztatás mellett megfelelő állásfoglalásra 
bírni. Az olasz borvám kérdésében Laehne 
Hugó igazgató terjesztette elő a szőlőszeti és 
borászati szákosztály javaslatait. A szakosztály 
nem tar taná czélszerünek tulmagas vámkor-
látok által előre is megkötni a törvényhozás 
kezét s nem kiván kivált az olcsóbb borokra 

I tulmagas vámot, miután a szakosztály szerint 



1 0 0 2 KÖZTELEK, 1901. JUNIUS HÖ 22. 48. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. 

ez rövid idő alatt túl termelési krizist eredmé-
nyezne. A szakosztály kívánatosnak tar taná a 
borok minőségére és a szesztermelésre való 
tekintetben a differencziállis vámtételek meg-
állapítását. A szakosztály javaslatával szemben 
Laehne Hugó ajánlja az OMGE. álláspontjá-
nak elfogadását, mit már az egyesület régeb-
ben ugyanis magáévá tett s kéri a választ-
mányt, hogy a szakosztály véleménye felett 
napirendre térjen. Kosinsky Viktor, Nachtne-
bel Ödön, Halmai Andor, Urbán Iván és Vásár-
helyi László felszólalása után ethatározza az 
igazgató-választmány, hogy a szőlőszeti és borá-
szati szakosztály véleményében felhozott indo-
kok alapján szükségesnek tart ja 1. a jelen-
leg fennálló határforgalmi kedvezmény el-
törlését, 2) u j vámtételeknek a borok minő-
ségére való tekintettel differencziális tarifa sze-
rinti megállapítását és pedig a jelenlegi 
határforgalmi kedvezmény díjtételénél jelenté-
kenyen magasabb alapon oly kulcs szerint, hogy 
az hazai bortermelésünk megvédésére teljes 
garaneziát nyújtson. A választmány ez irányban 
ír fel a földmivelési és kereskedelmi minisz-
terekhez. Az igazgató-választmány Halmi An-
dornak a borászati szakosztály elé terjesztett 
és az általa is elfogadásra ajánlott javaslatát a 
borfogyasztási adó leszállítására nézve elfogadta 
s e tárgyban ugy a földmivelési mint a pénz-
ügyminiszterhez feliratot intéz s feliratának 
támogatására a társegyesületeket, valamintArad 
vármegye és Arad város törvényhatóságát is 
megkeresi. Az igazgató-választmány a főldmive-
lésügyi miniszter által jóváhagyott megyei 
állattenyésztési szabályrendeletet tárgyalván, 
konstatálta, hogy az oly alakban lett kidolgozva, 
mely a megye szarvasmarha tenyésztésztésének 
tönkretételét fogja eredményezni. Ez irányban 
a választmány átír az alispáni hivatalhoz. 

Tárgyalta még a választmány a Pes t -
megyei Gazdasági Egyesületnek a monori já rás 
mezőgazdasági bizottsága által a mezőgazda-
sági termények áralakulását befolyásoló körül-
mények ügyében tett előterjesztését, Tötterer 
János egyesületi tagnak a községi faiskolák fel-
állítása tárgyában tett indítványát és egyéb 
folyó ügyeket. Az egyesület junius 16-án a 
pécskai gazdakör közgyűlésével egyidejűleg 
Péeskán állatkiállitást rendezett, melyen mint-
egy 100 drb ló s igen sok különféle fajú 
szarvasmarhát hoztak fel a tenyésztők. Az 
egyesület által alakított jury pénzdijakat és ok-
leveleket itélt oda a kiállítók részére. Az élén-
ken látogatott kiállítást társasebéd követte, 
majd Ürbán Iván főispán elnöklete alatt tej-
szövetkezeti értekezlet tartatott az Aradmegyé-
ben létesítendő tej szövetkezetek .ügyében. Az 
értekezleten Sierbán János országos tejgazda-
sági felügyelő fejtette ki a tejszövetkezetek 
hasznát és előnyeit s az értekezlet határozat-
ként kimondta, hogy üdvösnek és szükséges-
nek tar t ja a községenként letesitendő tejszövet-
kezeteket s azok részére Aradon egy vajter-
melési központnak létesítését, minek keresztül-
vitelével az Aradmegyei Gazdasági Egyesületet 
bizta meg az értekezlet. 

A Borsodmegyei Gazdasági Egyesület Miklós 
Ödön elnöklete alatt má jus hó 15-én tartotta 
rendes tavaszi közgyűlését. Az elnöki megnyitó 
visszapillantást vet az egyesület 4 évi műkö-
désére s örömmel konstatálja az elért eredménye-
ket. Utal arra, hogy azon rendkívül mélyreható 
befolyás és közvetlenség, melylyel a főldmive-
lésügyi ' kormány az egyesület működését segé-
lyezi s szakközegei által előmozdítja, fokozza az 
egyesületnek minden irányban kifejtett tevékeny-
ségét. De összhangban működik az egyesület a 
kereskedelmi körök s helybeli pénzintézetekkel 
is, anélkül, hogy ezen tényezők közreműködése 
mellett akár agrár, akár merkantil túlzások for-
dulnának elő. Ez eljárás eredménye a Miskol-
czon sikerült gyapjuvásár és országos sörárpa-
vásárok intézményének fentartása és fejlesztése, 
melyeket az egyesület a jövőben szélesebb ala-
pokra fektetni kivan. Az elnöki megnyitó nem 
hagyja említés nélkül azt, hogy a szőlőtelepítés 
terén az állami telepeknek túlságos kiterjesztése 
folytán a szőlővessző és ojtvány termelésnél oly 

nagy fokú termelés állott elő, hogy ma már a 
„magán szőlőbirtokosok kénytelenek a vessző 
és ojtványtermeléssel felhagyni, sőt az egyesület 
nagykiterjedésű szőlőtelepét szintén kénytelen 
termő szőlőre átalakítani. Majd Vértessy Tivadar 
titkár olvasta fel az egyesület 1900. évi műkö-
déséről szóló jelentését, mely első sorban is ki-
emeli, hogy a mult egyesületi évben a kisgazdák 
ismereteinek gyarapítása végett 19 községben 
38 gazdasági előadás tartatott, melyeknek közel 
2 ezer hallgatója volt, akik között 5200 külön-
féle népies modorban irt füzet és gazdasági 
könyv osztatott ki. A három év óta tartott 
népies téli gazdasági ismeretek elhintett magva 
jó talajra talált a földmivelő népnél s a hasznos 
és jó iránt fogékony lelkében megtermett® gyü-
mölcseit. 

Az 1898. és 99-ik években a vármegye 
járásaiban sikerrel rendezett ló- és szarvasmarha-
díjazások á m u l t egyesületi évben is megtartattak 
s ezeken kiosztatott 1190 kor. dij és 38 oklevél. 
A szőlőszet terén az egyesület 1900. évben igye-
kezett a vármegye szőlősgazdáinak jó minőségű 
fajtiszta vesszőket és «ojtványokat rendelkezésre 
bocsátani s amint az elnöki jelentés is kiemeli, 
az egyesület szőlőtelepe, mely vesszőtermelésre 
volt bazirozva, a termő szőlővé alakíttatott át, 
azonban a mult május 12. és 13-iki fagy a telep 
szőlőtermését tönkretette. Az egyesület az elmúlt 
évben összesen 14 ülést tartott s tagjainak száma 
108-al szaporodott. Az egyesület 1901. évi költ-
ségvetése 22,602 kor.bevétellel szemben 19,660kor. 
kiadást tüntet fel. Az egyesület 1901. évi munka-
tervébe a téli gazdaságok és háziipar tanfolya-
mok szintén felvétettek a jól sikerültek. Amiskolczi 
országos sörárpavásár folyó évben is megtarta-
tik s a kisgazdák árpatermésénekjobb értékesit-
hetése czéljából az egyesület kebelében árpaérté-
kesitő bizottság szerveztetik. Hogy a kisgazdákat 
sörárpa termesztésére serkentse, az egyesület 
felterjesztést intézett a főldmivelésügyi miniszter-
hez, aki 200 mm. kitűnő minőségű Hanna-árpát 
bocsátott kedvezményes áron az egyesület ren-
delkezésére, amely árpa 19 község kisgazdái kö-
zött szét is osztatott. A Gazdák Biztosító Szövet-
kezete vezérképviseletével a megye területére az 
egyesületet bizta meg s most van folyamat-
ban a képviseletek alakítása. Az állattenyésztés 
és állatértékesités czéljából az egyesület Mis-
kolczon vásártéri istállók felállítását kontemplálja, 
hogy ezáltal nemesebb fajú lovai és tenyész-
állatai a gazdáknak megfelelő áron értékesíthe-
tők legyenek. A szőlő- és gyümölcstermelés te-
rén az egyesület a gazdaközönséget fajtiszta jó 
olcsó szőlővessző, szőlőojtvány és gyümöcsfa-
ojtványokkal látja el, növénytermesztési kísérle-
teket folytat s a jónak bizonyult növények mag-
vait részint ingyen, részint kedvezményes áron 
a gazdaközönséggel rendelkezésre bocsájtja. Az 
egyesület ujabban egy, az egész vármegye terü-
letére kiterjedő központi fogyasztási és értéke-
sítő szövetkezet eszméjével is foglalkozik. Az 
egyesület állattenyésztési szakosztálya junius 5-én 
Miskolczon tartott ülésén megállapította az idén 
tartandó ló-*és szarvasmarha-dijazás tervezétét, a 
dijak számát és megállapította a biráló-bizottsá-
gokat. 

A Biharvármegyei Gazdasági Egyesület igaz-
gató-választmánya Szabó József elnöklete alatt 
május 14-én tartott ülésén tárgyalás alá vette a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
a társegyesületekhez intézett köriratát a tagosí-
tás kérdésében. Az igazgató-választmány beható 
eszmecsere után egyhangúlag kimondja, hogy 
szükséget látja annak, miszerint a tagositási el-
járás egyszerüsittessék és annak gyorabb keresz-
tülvitele czéljából a Szövetség által kidolgozott 
javaslatokhoz általánosságban hozzájárul, minek 
kifejezését a május 20-án tartandó szakosztályi 
ülésen gróf Tisza István, Telegdy József, Csapó 
Dezső és a titkárból álló küldöttségre ruházza. 
Az igazgató-választmány tudomásul vette Pariko-
vits Imrének jelentését a komádi-i háziipari tan-
folyam és a tanfolyam hallgatói által készített 
tárgyakról összeállított kiállításról. A kiállításon 
összesen 256 drb tárgy volt bemutatva és azt 
mintegy 600 egyén tekintette meg. A tanfolyam 
kiállításának rendezésére részben a gazdasági 
egyesület, részben a komád-i részvény-társaság 
s község tűztek ki jutalmakat, melyeket a tan-
folyam résztvevői közül az erre érdemesnek 
itélt oda a kiküldött biráló bizottság. A háziipari 
tanfolyamról szóló jélentésből örömmel győző-
dött meg a választmány azon szép előhaladásá-
ról, melyet a tanfolyamon résztvevők tanúsítot-

tak. Elhatározza a választmány, hogy a tanfo-
lyam lefolyásáról, a főldmivelésügyi miniszter-
nek jelentést tesz s felkéri arra, hogy a tél 
folyamán a vármegye többi helyein is házi-
ipari tanfolyam rendezését engedélyezze. A 
választmány köszönetet szavazott Pankovics 
Imrének, aki a tanfolyam sikerét nagyban 
előmozdította egyúttal a sebes-körösi ármente-
sitő-társulainak a tanfolyam ezéljaira adományo-
zott fűzfavesszőkért. Az igazgató-választmány 
elhatározta, hogy a folyó évben Berettyó-Újfalu 
és Belényes községekben szarvasmarha díjazá-
sokat fog tartani s a díjazásra a főldmivelésügyi 
miniszter által adományozott 800 korona segé-
lyen kivül az egyesület közvetítésében szintén 
800 koronát vesz fel. 

A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmánya mult évi működéséről a 
folyó évi tavaszi közgyűlés elé terjesztett jelen-
téséből a következőket közöljük : Az egyesület 
az 1900-iki év folyamán tartott közgyűlést, 
7 igazgató-választmányi, 9 szövetkezeti szak-
osztályi ülést és 3 értekezletet az amerikai ki-
vándorlás ügyében. Az egyesület által rendezett 
borkóstolóban- 67 hegyaljai bortermelő 2300 
hektoliter 35 fajta borral vett részt. A borok a 
biráló-bizottság véleménye szerint minden tekin-
tetben a hegyaljai karakternek megfelelőek. 
Rendezett az egyesület permetező-versenyt is, 
melyen 8 belföldi és 2 külföldi gyáros vett részt. 
Az amerikai kivándorlás enyhítése s a hegy-
vidéki lakosság állattenyésztésének fejlesztése, 
a lakosságnak az okszerűbb gazdálkodásra való 
szoktatása, az ipar tejlesztése a szövetkezetek 
alakítása és a nem jogosult egyéneknek kiván-
dorlását csökkentendő eljárások megtétele érde-
kében 3 értekezletet tartott az egyesület, melyek-
ből folyólag emlékiratot szerkesztett és küldött 
fel az összes minisztériumokhoz. A gazdasági 
ismeretek terjesztése czéljából 15 helyen tartott 
az egyesület igen látogatott népies gazdasági 
előadásokat, ezenkívül rendezett 3 házi-ipari tan-
folyamot, melyeken a kisbirtokos gazdaközönség 
nagy szorgalommal sajátította el az ipari tár-
gyak készítését a ezáltal a téli hónapokban igen 
jelentékeny keresetforrásra tesz szert. Az egye-
sület szőlőszeti szakosztályának munkásságának 
főtere a legutóbbi időtől kezdve a borértékesi-
tési kérdéseknek megoldására fog szorítkozni. 
A földmivelési kormány a megyebeli szegény-
sorsú kisbirtokos szőlőtermelők között ingyen 
kiosztásra 17V2 ezer, zöldben sima oltványt aján-
dékozott, továbbá 4365 drb gyümölcsfát, melyek 
díjtalanul osztattak ki községek és kisbirtokosok 
részére. A szőlőbirtokosok kívánságára az egye-
sület szőlőszeti anyagok és eszközök beszerzési 
raktárát létesítették, felállított ezenkívül bizo-
mányi szénkénegraktárt s hogy a gazdaközön-
ség megbízható mütrágyabeszerzési forráshoz 
juthasson, az egyesület egy kassai czéggel lépett 
összeköttetésbe. A vármegye szegénysorsu köz-
ségeinek tenyészapaállatokkal való ellátására az 
egyesület az állami segélyen felül 1000 koronát 
szavazott meg. Az egyesület az összeköttetést a 
főldmivelésügyi minisztériummal, társegyesüle-
tekkel, törvényhatóságokkal a mult évben is 
fentartotta. Az egyesület mult évi vagyonkimuta-
tása 77,019 korona 45 fillért tüntet fel, mig az 
1900. évi pénztárforgalom 9144 korona bevétel 
és 9646 korona kiadással zárult. Az egyesület 
kintlevő állattenyésztési alapjából 2261 korona 
hátralékot hajtott be a községektől. A kezelése 
alatt levő állattenyésztési alap pénzkészlete 
13,196 korona 94 fillér. 

A Hevesvármegyei Gazdasági Egyesület Kállay 
Zoltán elnöklete alatt tartott május havi igazgató-
választmányi ülésen Baranyay István titkár be-
jelentette, hogy a Gyöngyösön tartott tenyész-
állat-díjazás és bikavásár kielégítő eredménynyel 
zárult. A földmivelési miniszter által adományo-
zott 7000 korona pénzdíjból 340 korona adatott ki. 
A vásár költségeire Gyöngyös város 2 ezer ko-
ronával járult. Foglalkozott a választmány a 
gyöngyösi járásbíróság azon megkeresésével, 
melyben egy a föld túlságos elgazosodása miatt 
a haszonbérlő ellen támasztott kártérítés ügyé-
ben szakvéleményt és becsüt kér. A választmány 
a kár felbecslését minden körülmény pontos 
ismerete és helyszíni szemle után véli megálla-
píthatónak és a bíróságnak adandó válaszában 
csak elvi álláspontját fejti ki az egyesület. A 
választmány elhatározza, hogy az idén a folyó 
évben is rendez megyei kisgazdák részére ta-
nulmányutat s erre nézve a főldmivelésügyi 
minisztertől engedélyt kér, hogy a homoki sző-
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lősgazdák Kecskemétre s a hegyen ojtvány-
szőlővel gazdálkodók pedig Tarczalra menje-
nek kirándulásra. Az egyesület a földmivelési 
miniszter támogatásával Gyöngyösön f. évi junius 
hó 29. és 30-án Hevesmegye területén előállított 
termékekből tavaszi gyümölcskiállitást rendez. 
A kiállítás tárgyát képezik: friss gyümölcs, 
gyümölcskonzerv és aszalványok, czukrozott és 
befőtt gyümölcs, gyümölcs, szesz és bor, friss 
zöldség, konzervek és aszalványok, csomagolási 
módok és eszközök, minden a kertészet körébe 
vágó eszközök és szerszámok, végül gyiimöl-
csészeti és kertészeti. irodalom termekei. A be-
jelentések a gazdasági egyesület titkári hivatalához 
junius hó 25-ig küldendők be, mig a kiállítandó 
tárgyakat junius hó 28-ig kell beküldeni. A ki-
állított tárgyak bírálat alá kerülnek és az egye-
sület tiszteletdijakat és egyesületi okleveleket 
ad a kitüntetett gyümölcsök részére. 

A Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület 
gróf Pálffy István elnöklete alatt május 2Ö-án 
tartott igazgató-választmányi ülésén az ugyanaz 
nap tartott rendkívüli közgyűlés elé terjesztett 
jelentéseket vette elsősorban tárgyalás alá. Az 
évi zárszámadások megvizsgálására kiküldött 
bizottság bejelentette, hogy a pénztári marad-
vány 4 ezer koronával több mint az előző évek-
ben. A választmány a halle-i mezőgazdasági 
országos kiállítás tanulmányozására Horváth 
Jenő titkárt kiküldötte ; a kiállításban való rész-
vételre az egyesület felhívta tagjait, akik közül 
többen bejelentették a tanulmányi kirándulásban 
való részvételt. A választmány Somorja város-
nak azon mozgalmát, hogy a város területén 
egy 75 hold kiterjedésű birtokon paraszt minta-
gazdaság rendeztessék be és egy ismétlő föld-
mivesiskolának felállítását tervezi, helyesléssel 
fogadja és a várost ezirányu törekvésében a 
m. kir. .földmivelésügyi miniszternél "támogatni 
fogja. A válaszmány felír a földmivelésügyi mi-
niszterhez, hogy . Csallóközből a szalmakivitelt 
tiltsa meg, mert e kivitel oly félelmetes ará-
nyokat ért már el, hogy ennek következménye 
Csallóköz földjének kimerülése lesz. 

A választmányi ülés után ugyancsak gróf 
Pálffy István elnöklete alatt tartotta rendes 
tavaszi közgyűlését az egyesület. A közgyűlésen 
tárgyalás alá vették azon bizottság jelentését, 
melyet az egyesület a pozsonyi II. országos ki-
állításban való részvétel tervezetének kidolgo-
zására kiküldött. A bizottsági tervezetet Horváth 
Jenő titkár terjesztette a közgyűlés elé. mely 
szerint az egyesület kiállítására, egy külön 
pavillon épitessék, melyben helyt foglalnának 
különböző táblázatos statisztikai kimutatások, a 
vármegye mezőgazdasági térképe, feltüntetésé-
vel, annak, hogy az egyes termelési ágak mily 
területeket foglalnak el. Ugyancsak táblázatos 
kimutatások adnának felvilágosítást a megye 
területén az egyes gabona nemüekről, mily terü-
let szokott bevetve lenni, mi az átlagos termése 
holdonkint, mi volt annak 10 éves átlagos ára, 
mi fordittatik házi használatra, mi kerül piaczra, 
mi vitetik belőle külföldre stb. A gabonabeteg-
ségek,, górcsövi preparátumok, a vármegye ura-
dalmaink kiállításai, vadászati és halászati kiállí-
tása, fogyasztási szövetkezetek, népies gazdasági 
tanfolyam kiállításai ugyancsak e pavillonban 
volnának elhelyezendők. A kiállítás költségeire 
a kiküldött bizottság .11.480 koronát kontem-
plált felvenni, eltekintve attól a 10 ezer korona 
összegtől, melyet az egyesület a Szövetség ren-
delkezésére bocsát. Á közgyűlés felterjesztést 
intéz a földmivelésügyi miniszterhez az állat-
tenyésztési alap devinkulálása, valamint az 
1-897/98-iki gazdaság előadásoknál megtakarított 
összegeknek a kiállítás czéljaira való felhasz-
nálása tárgyában. A közgyűlés jóváhagytá, a 
folyó évi működési programmot. A közgyűlés 
a számvizsgáló-bizottság jelentését a pénztári 
számadásra vonatkozólag elfogadta és a számadást 
vezetőknek a szokásos felmentvényt megadta. 
Az egyesület számadásaiból kitűnik, hogy a 
tiszta vagyon 55,390 korona 16 fillér, évi bevé-
tel 18,613 korona s az évi kiadás 14,203 ko-
rona volt. 

A Torontálmegyei Gazdasági Egyesület junius 
hó 9-én tartotta Csekonics Endre gróf elnöklete 
alatt félévi közgyűlését, melyen elnökül újból 
egyhangúlag gróf Csekonics Endre, igazgató-al-
elnökül Rónay Ernő, alelnökké Csávossy Ignácz 
választattak meg. A választmányi tagok meg-
választása után tárgyalás alá vette a közgyűlés 
a Torontál vármegyében létesíteni tervezett czu-
korgyár ügyét, s beható vita után a közgyűlés 

egy szövetkezeti alapon létesítendő czukorgyár 
ügyében széleskörű akcziót indit meg, részvé-
nyek jegyzése czéljából. Az egyesület elnök 
gróf Csekonics Endre 1000 drb részvényt 2100 
kor. értékben jegyzette a létesítendő czukor-
gyárra. Elfogadta a közgyűlés Makra Imrének 
azon indítványát, hogy az elnökség feliratilag 
kérelmezze a földmivelési minisztertől, hogy 
a gyümölcs és csemegeszőlőnek szerzendő ér-
tékesítési piaczok tárgyában tegyen a minisz-
térium intézkedéseket, s hogy e réven s a kül-
földi gazdasági szaktudósitói intézmény felhasz-
nálása révén jár jon kezére az érdekelt gazda-
közönségnek^ Ugyancsak elfogadta a közgyűlés 
Mihájlovics Ödön azon indítványát is, hogy fel-
iratilag kérje fel az egyesület a földmivelési 
minisztérium révén a honvédelmi minisztert arra, • 
hogy a hadseregben tegyenek kísérletet arra 
nézve, hogy a lovak takarmányozásánál nem 
lehetne-e a rétiszéna mellett a mesterséges 
takarmányokat is s különösen a zabos bükkönyt 
czélirányosan felhasználni. 

Zlinszky István. 
Érdemekben gazdag életpályája s negyven 

esztendőt meghaladó tevékenysége a mező-
gazdasági téren adja kezünkbe a tollat, hogy 
megemlékezünk röviden a Békésmegyei Gazdasági 
Egyesületnek a napokban visszavonult titkár-
járól : Zlinszky Istvánról, abból az alkalomból, 

Zlinszky István. 

hogy 0 felsége a király is elismervén a mező-
gazdaság terén szerzett érdemeit, Zlinszkyt a 
Ferencz József renddel tüntette ki. 

Nemes családból, 1833-ban a pestmegyei 
Dabason született Zlinszky Is tván; apja rogla-
ticzai Zlinszky László, Pest vármegye főmérnöke, 
anyja dabasi Halász Katalin. Iskoláit Pesten a 
piaristák gimnáziumában végezte, de a tanul-
mányai folytatását megszakította a 1848-iki 
szabadságharcz, amely mint 15 éves gyermeket 
a harcztérrre szólította. Az „Attila" huszárokkal 
küzdötte végig a szabadságharczot. 1850-ben, 
a harcz lezajlása után a gazdasági pályára 
lépett s a békésmegyei gróf Mittsowsky Aladár 
uradalmaiban szolgált előbb mint írnok, majd 
ellenőr, ispán s végre kasznár. 1887-ben az 
uradalom eladatása után nyugalomba lépett s 
ekkor választatott meg a Békésmegyei Gazda-
sági Egylet titkárává ; időközben a békés-csabai 
vereskereszt-egylet, a békésmegyei honvéd-
egylet s a lótenyész-bizottmány jegyzőjévé, a 
vármegye előadójává, mely tiszteket a legújabb 
időkig folyton viselte. 

Nagy érdeme van a megye felvirágzásá-
ban is. A ma már virágzó Kondoros község ala-
pításában együtt működött Petőfi István és 
Dérczy Ferenczczel, később pedig mint a köz-
ség iskolaszéki elnöke, valódi missziót teljesített, 
mert a tót lakosok gyermekeit magyaroknak 

nevelve, elérte a falu azt, hogy ma már Kondoros 
igazi magyar község. 

Mint a Békésvármegyei Gazdasági Egye-
sület titkárja 14 évig vezette az egylet ügyeit 
ritka éleslátással, mindenki megelégedésére. E 
mellett azonban nem feledkezett meg régi 
kedves foglalkozásáról az irodalmi működésről 
sem s több becses könyve forog a gazdaközön-
ség kezében. Az Alföld szocziális mozgalmai 
— mint leghivatottabbnak — mindig tanulmánya 
tárgyát képezték s az alföldi szocziális moz-
galmak okai és miként való orvoslásáról 
könyvet is irt s több felolvasást tartott. If jú 
korában a szépirodalmat mivelte s több beszély-
kötetet adott ki. 

Hogy most visszavonult a titkárságtól, a 
legnagyobb elismerés s Ő felsége a király ki-
tüntetése legszebb jutalma hosszú, negyven 
esztendős fáradozásának, melyet egészen a 
magyar mezőgazdaság fejlesztésének, felvirágoz-
tatásának szentelt. 
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Személyi hirek. Bujanovics Sándor az 
OMGE. alelnöke hosszabb tartózkodásra eper-
jesi birtokára utazott. — RuUnek Gyula az 
OMGE. ügyvezető-titkárja, szabadságidejének 
letelte után Budapestre visszaérkezett s hivata-
los működését megkezdte. 

Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter dr. Gally Kálmán és dr. Moldoványi 
Sándor budapesti lakosokat a vezetése alatt 
álló minisztériumhoz ideiglenes minőségű díj-
talan miniszteri fogalmazó-gyakornokokká ne-
vezte ki. 

Megbízások. A Kassán szervezett m. kir. 
szesz kísérleti állomás vezetésével a földmive-
lésügyi miniszter Zalka Zsigmond, kassai gazda-
sági tanintézeti tanárt bizta meg. — A föld-
mivelésügyi miniszter Bölöny Ödön kismartoni 
lakost Sopron vármegye kismartoni járására 
nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

A középbirtok hitele. A mult évi kassai 
gazdakongresszus György Endre előadása alap-
j án a középbirtokosok hitelviszonyainak rende-
zésével behatóan foglalkozott, megjelölve azo-
kat a feladatokat, melyek e téren hazai pénz-
intézeteinkre —1 különösen pedig a Magyar 
földhitelintézetre várakoznak. Á Magyar föld-
hitelintézetnek a kongresszusnak e tárgyban hozzá 
intézett megkeresésére a most Magyar Gazda-
szövetség elnökségéhez intézett terjedelmes le-
iratban válaszol, mely leiratnak lényege a kö-
vetkező : Elismeri az átirat, hogy a gazdaközön-
ségnek égetően szüksége van arra, hogy a kö-
zépbirtokosoknak a jelzáloghitelt meghaladó 
hitelszükséglete, t ehá t : a járadékhitel, az üzemi 
és személyhitel, földhitel s a raktári hitel mi-
előbb rendeztessék, erre azonban a földhitel-
intézet jelen szervezete mellett az igényelt 
összeg nagysága miatt sem képes. A megol-
dásnak azt a módját, hogy az intézet jelenleg 
igen nagy tartalékalapja üzemi és személyi hi-
telt szolgáló szövetkezetekbe helyeztessék el, 
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szintén kivihetetlennek tartja egyrészt azért, mert 
az intézet tartalékalapja a-záloglevelekben el-
vállalt kötelezettségek biztosítására van lekötve, 
ettől eltérni még alapszabálymódositással sem 
lehet; másrészt a tartalékalapnak bizonyos 
humánus czéljai vannak ; a mai válságo's gazda-
sági viszonyok közepette képessé teszi az inté-
zetet, hogy midőn jelzálogos adósainak egy-
része képtelen a pontos fizetésre, a zálogszel-
vény-kamatokat előlegezheti s oly mérvű rész-
lethalasztásokat engedélyezhet, hogy a földbir-
tokos az anyagi romlástól megóva, bevárhatja, 
mig gazdasági jövedelméből tartozását fedez-
heti. Nem tartja szerenesés megoldásnak a 
földhitelintézet azt sem, hogy az emiitett hitel-
igények a nála elhelyezett árvapénzek fel-
használásával lennének kielégitendők. Nem pedig 
azért, mert épen az árvapénzek gyűmölcsöz-
tetésénél kell leginkább kerülni minden kocz-
kázatot. 

A megoldásnak azt a módját, hogy az 
• emiitett hitelműveleteket a földhitelintézet war-

rantok és typusu kötvények kibocsátásával fe-
dezze, az átirat szerint nem lehet követnie, 
mert ezzel eddigi álláspontjától térne el. Káros 

. visszahatás jelentkeznék azért is, mert a kér-
déses hiteligények nagysága következtében egy-
szerre nagy összegeket kellene a kötvényekből 
kibocsátani, mi által megbénulna az intézet 
tevékenysége, megdrágulnának kölcsönei. Kifejti 
ezután az átirat a földhitelintézet bevallott 
czélját, melytől eddig el nem tért, ami viszont 
előidézte azt, hogy ugy a hitelkereső, mint a 
tőkeelhelyező közönség körébén a legválságo-
sabb pénzügyi viszonyok között is kellőkép 
méltányoltatott. A reformoktól s újításoktól sem 
zárkozott el. Példaképen emliti a vízszabályo-
zási és talajjavitási kölesönök engedélyezését, 
legújabban pedig az. öntöző-csatornák létesítése 
czéljából igényelt hitel kielégítését. Nem haj-
landó a Földhitelintézet az emiitett feladatokat 
végül elvállalni azért sem, mert a jelzáloghite-
lezés terén is még nagy feladatok várnak rá. 
A jelzálogos hitelt kereső földbirtokos osztály 
jól felfogott érdekei nem engedik — mondja 
végül az átirat — hogy intézetünk azt a nagy 
feladatot, melyet a középbirtokos osztály sze-
mélyes hitele különböző ágazatai és módozatai 
kielégítése igényelne: magára válalja. A föld-
birtokososztály által ez irányban támasztott vára-
hozásoknak csak egy külön e czébra alapított, az 
állammal szorosan kapcsolatba hozott s jelenté-
keny anyagi támogatást élvező szövetkezeti alapon 

' nyugvó, nagy, erőteljes központi intézet felel-
, hetne meg. 

Mezőgazdaság a Tudományos Akadémián. 
Tormay Béla, mint a Magyar Tudományos 
Akadémia megválasztott levelező tagja, aminap 
tartotta meg székfoglalóját az Akadémián. Nagy-
számú érdeklődő közönség előtt Tormay szék-

• foglalójában hazánk mezőgazdaságának törté-
netére vetett visszapillantást s „Egy fejezet 
Magyarország mezőgazdasága történetéből" czim 
alatt összefoglalta a történeti fejlődés ered-
ményeit. Különösen érdekesen méltatta Festetics 
György grófnak a keszthelyi Georgikon alapitó-
jának és Széchenyi István grófnak a mezőgazda-
ság előmozdítása körül kifejtett buzgó műkö-
dését. Érintette a mezőgazdasági törvényhozás 
működését, végül vázolta azokat az újításokat 
és ismertette azon intézmények működését, a 
melyek az előző, de különösen a jelenlegi 
kormány kezdeményezése folytán hivatva vannak 
hazánk mezőgazdaságát 'felvirágoztatni. 

Állatbiztosító társaságok üzleti forgalma 
Németországban. Egy németországi szaklap a 
Németországban létező 19 állatbiztositó-társaság 
1900. évi üzleteredményét a következőkben 
ismerteti: A biztosítási összeg 8 társulatnál 
csőkkent, mig 11-nél emelkedett. Végeredmé-
nyében 70.306,520 márkányi tiszta emelkedés 
mutatkozik. Ez az eredmény igen kedvező, mert 
az előző években 27, 14, illetve 30 millió márka 

- volt az évenkinti emelkedés. Biztosítási dij 
czimén a biztosítók 6.275,886 márkát fizettek, 
vagyis átlag 2'26%-ot. Kártérítés czimén a 

társaságok összesen 4.663,777 márkát fizettek 
ki, vagyis átlagosan 7ri3°/o-ot. A legrégibb 
biztosító-társaság a Pfálzischér Versicherungs-
Verein 1849-ben alakult. 

Minta-szüretelés. A Pestmegyei Gazda-
sági Egyesület az augusztus hó 20—25. Kecs-
keméten rendezendő mezőgazdasági kiállítással 
kapcsolatban — mivel elég jó szüretelésre van 
kilátás — Kecskeméten egy mintaszüretelést 
fog rendezni, amelyen a közönségnek bemutat-
ják az okszerű szüretelés módját, borsajtókat s 
egyéb szőlőszeti gépeket. 

Wenckheim Béla szobra. Wenckheim 
Béla, Magyarország egykori miniszterelnökének 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter in-
tézkedéséből szobrot állítanak Kisbéren. A 
szobrot, mely a kitűnő államférfiúi lovon örö-
kíti meg Fadrusz János mintázta; a szobor 
bronzba öntve, már fel is van állítva talpaza-
tára s a leleplezési ünnep megtartásának ide-
jéről legközelebb fog határozni Darányi mi-
niszter. 

hogy a pénztárba, rendes tagokul beiratkozzanak. 
2. Újonnan fogadott, illetve azokért a cselé-
dekért, akik még egy évig nem szolgálnak, a 
gazda tagdijat ne fizessen, kivéve, ha az ilyen 
cseléd ötvenedik évében lenné. 3. A második 
évtől kezdve egészen a betöltött három szolgá-
lati évig fizesse a munkaadó a dij felét az 
esetben, ha a cseléd a dij másik felét fizetni 
hajlandó. 4. Az a cseléd, aki egy gazdánál 
három évig szolgál, ezentúl a gazda által biz-
tosíttassák. 5. A beiratási dijat minden esetben 
a gazda fizesse. 6. A cséplőmunkásokat a 
munkaadó rendkívüli tagokul saját költségére 
Írassa be a pénztárba. Á határozatokat már a 
legközelebbi cselédváltozáskor érvényesíteni 
óhajtják a tolnamegyei gazdák. 

A selyemtenyésztés. Mint félhivatalos je-
lentésekből következtetni lehet, selyemtenyész-
tésünk az idén szép eredményekkel kecsegtet, 
aminek oka főleg az, hogy a betegség a se-
lyemhernyók között csak szórványosan fordult 
elő. A ' panasz még mindig csak a kiültetett 

Terményszállitások a hadsereg részére. A m. kir. honvédcsapatok részére 1901. szep-
tember 1-től 1902. augusztus 31-ig terjedőleg szükségelt és ajánlati uton fedezetet nyerő gazda-
sági termékek beszerzéséről szóló hirdetményből az alábbi kivonatot közöljük: 

122 — 
100 — 

Tűzifa J ö köbm. 

470 200 
230 120 
180 140 150 

265 100 — — 

Szállítási módozatok, bánatpénz és az i 
nyújt a m. kir. székesfehérvári IV. honv.-ker. parancsnokság. 

200 — 
120 — 160 60 — — 
140 — 150 72 — — 
400 250 900 300 350 220 
— — — 180 -

feltételekre nézve részletes felvilágosítást 

Dohánytermesztési jutalmak és segé-
lyek Romániában. A román kormány a dohány-
termesztés előmozdítása végett folyó évi ápri-
lis .hó 1-én a következő intézkedést léptette 
életbe. Az állami monopólium igazgatósága a 
dohánytermesztők támogatására külön alapot 
létesített abból az 596.983 lei 50 bani tőkéből, 
mely a termesztőktől a dohány árából (kilogram-
monkint 2 és 3 banijával) az 1900. év végéig 
levonatott; ezentúl az alap javára kilogrammon-
kint 2 bánit fognak levohni. A levonások ere-
detileg egy tűz-, jég- és árvízkárok ellen biz-
tosító alap javára történtek. A monopólium 
igazgatósága az emiitett alapból jutalmakat, 
segélyeket és előlegeket ad a dohánytermesz-
tőknek. Jutalmat a dohány átvételekor az át-
vevő bizottság oszt ki azok közt a termesztők 
közt, a kik dohányuk jó minősége gondos osz-
tályozása és a monopólium ügynökei útmuta-
tásainak pontos követése által kitűnnek. Az 
egyes termesztő vidékekre eső jutalmak össze-
gét a monopólium igazgatósága fszabja meg. A 
jutalom a termesztéssel áll arányban, egy hektár 
dohányföld vagy ezer kilogramm dohánytermés 
után 5 lei. A jutalmat nem adják ki készpénz-
ben, hanem gazdasági eszközökben. Ezenkívül" 
ad a monopólium igazgatósága kiválóan jeles 
vagy támogatására szoruló termesztőknek segélyt 
is dohánypajták építésére. A segély egy hektár 
dohányföld vagy ezer kilogramm dohánytermés 
után 10 leinél nagyobb nem lehet. Végül dohány-
pajták építésére vagya dohánytermesztéshez szük-
séges bárminemű fölszerelés beszerzése végett 
kamatmentes előleget is ad ez az alap a termesz-
tőknek. 

A cseléd- és munkáspénztár érdekében. 
A Tolnámegyei Gazdasági Egyesület most tette 
közzé annak az értekezletnek á határozatait, 
melyet Tolna vármegye gazdái, köztük Széchenyi 
Sándor gróf, Bernrieder János stb. Jeszenszky 
Andor elnöklésével tartottak a gazdasági cseléd-
és munkáspénztár érdekében. Az értekezlet a 
gazdasági cselédek biztosítására a következők-
ben állapodott meg: 1. A gazdaközönség igye-
kezzék cselédeire és munkásaira buzditólag hatni, 

szederfáknak kellő nem gondozásáért hangzik 
fel. A nyári hőség nagyon megviseli a fákat s 
a törvényhatóságok sok megyében nem fordítanak 
arra gondot, hogy a törvényhatósági utak szé-
lére kiültetett fák kellő öntözésben részesülje-
nek. A földmivelésügyi miniszter minden lehetőt 
megtéve, mintegy 40,000 drb szederfával, 80,000 
karóval stb. látja el a megyéket, s ezzel 
járó temérdek kiadás ellenében kötelesek a 
vármegyék a szederfákat ápolni s a nyári hő-
ségben öntözni. Kívánatos, hogy jövőre 
azokban a megyékben is, ahol eddig elhanya-
golták a szederfák ápolását, fokozott. igyeke-
zettel gondozzák azokat, mert csak fokozott 
szederfatenyésztéssel fejleszthetjük selyemte-
nyésztésünket és iparunkat is. 

Lenbeváltó- és kikészitő-telep a Szepes-
ségen. A Felvidék gazdasági felsegitésének 
jelentős mozzanata a Szepes-Olaszi városában 
létesített lenbeváltó- és kikészitő-telep, amelyet 
most adtak át rendeltetésének. A lenbeváltó és 
kikészítő telepeket Szepes-Olaszi város hozzá-
járulásával a földmivelésügyi miniszter létesí-
tette az egész Felvidék lentermesztésének ujabb 
fellendítésére. 

Nagy jégverés. F. hó 16-án a szilágymegyei 
Szamos-Széplak, Nagyszeg, Jád, Benedekfalva, 
Köőd községek határait — mint értesülünk — 
egy 25 perczig zuhogó jégeső nagyrészt tönkre-
tette. A kalászosokat annyira megrongálta, hogy 
az árpák és búzák legnagyobb részét' zölden 
lekaszálják, a végett, hogy legalább ugarol-
hassanak. 

Felolvasás a jég elleni védekezésről. Az 
Esztergomvidéki Gazdasági Egyesület kérelmére 
a földmivelésügyi minisztér a viharágyuk jég 
elleni védekezésének ismertetése czéljából ki-
küldötte Baum Oszkárt a meteorologiai intézet 
asszisztensét, ki Esztergomban junius hó 9-én 
tartotta meg szakelőadását nagyszámú, érdek-
lődő közönség előtt. Az előadás után Esztergom 
város határában helyszíni szemle tartatott s egy 
4 kilométer hosszú és 2 kilométer széles terület 
lett kísérleti területül kijelölve. Az előadás iránt 
a szőlősgazdaközönség körében nagy érdeklődés 
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mutatkozott; az egyesület a szőlősgazdákat 
hegyközség alapítására készül rábírni s ennek 
révén sikerülni fog a hegyközség területén vihar-
ágyukat is felállítani. 

Pályázat a kertészeti tanintézetbe való 
felvételre. A földmivelésügyi miniszter a buda-
pesti m. kir. kertészeti tanintézetbe való fel-
vételre pályázatot hirdet. A folyó évi' szeptember 
hó 15-én kezdődő hároméves kertészképző 
tanfolyamra, ez alkalommal 10 növendék vehető 
fel. A felvétel iránt oly magyar honosságú 
ifjak pályázhatnak, kik életük 16-ik évét már 
betöltötték, de a 20 éves kort még el nem 
érték, 'ép, egészséges testalkattal birnak és a 
közép- vagy polgári iskola IV. osztályának sike-
res elvégzésén kivül beigazolják, hogy a szak-
avatott főkertész vezetése alatt álló valamely 
kertészetben egyfolytában legalább két évet 
mint kertésztanulók töltöttek. Iskolai orvosi és 
kertészgyakorlati bizonyítványokon kivül be-
csatolandó még a folyamodványhoz a szülői 
vagy gyám beleegyezését tartalmazó bizonyít-
vány, valamint külön hatósági bizonyítvány 
arról, hogy folyamodó büntetlen előéletű és 
kifogástalan magaviseletű. A szülői vagy gyámi 
bizonyítványnak azon kötelező ígéretet is tar-
talmaznia kell, hogy a felvett növendék a 
szükséges ruházattal és taneszközökkel el fog 
láttatni s hogy az évi 400 (négyszáz) koronányi 
tartásdijat, a szabályszerű időben és részletek-
ben a tanintézet pénztárába befizetik. Kik a 
földmivelési minisztérium által alapított ingye-
nes -helyekre óhajtanak felvétetni, a jelzett 
okmányokon kivül még szegénységi bizonyít-
ványt is csatoljanak. Az egykoronás bélyeggel 
ellátott, okvetlenül sajátkezüleg irt folyamod-
ványok a földmivelésügyi minisztériumhoz czi-
mezve folyó évi augusztus hó l-ig nyújtandók 
be a m. kir. kertészeti tanintézet igazgatóságá-
hoz (Budapest, I. ker. Gellérthegy Ménesi-ut 
45. szám), hol minden további felvilágosítás is 
megszerezhető. 

A vetések állása. A vetések állása, ille-
tőleg a terméskilátások országos átlagban ma 
sem jobbak, mint a mult hetekben voltak. A 
változó és nedvesebb időjárás folytán, helyen-
ként a vetések — a kalászok szemfejlődése tekin-
tetében — javultak, de sok helyen mutatkozik ha-
nyatlás is, főleg azokban a vetésekben, ame-
lyek a szárazságtól és hőségtől sokat szenved-
tek. Az összes kalászos terményekből a mult 
évinél gyengébb termésre van kilátásunk; kü-
lönösen áll ez a búzára, árpára és zabra nézve. 
Csakis az őszi rozs az, mely a mult évinél 
némileg kedvezőbb terméssel biztat. Az őszi és 
tavaszi gabonanemüek szalmatermése is jóval 
gyengébb, mint a mult évi volt. 

Ennyiben foglalható össze a földmivelés-
ügyi miniszternek 24-én kiadott legutóbbi je-
lentése a vetések állásáról. 

Az egyes gabonamüek és vetemények sze-
rint: Az to búzával bevetett terület 5.877,378 
kat hold s az erről várható búzatermés meny-
nyiségét mintegy 36—37 millió métermázsára 
lehet becsülni, vagyis a julius hó 10-i s la-
punk 47. számában ismertetett állapottal szem-
ben a terméskilátás alig változott. 

A mult évi búzatermésnél tehát az idén 
mintegy 2 millió métermázsával számithatunk 

kevesebbre. Az országos átlaghoz viszonyítva, 
aránylag legjobban állanak a vetések, vagyis 
kat. holdankint 6 métermázsa és azonfelüli 
eredményre van kilátás : Bars, Esztergom, Hont, 
Nógrád, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Baranya, 
Fejér, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, 
Veszprém, Zala, Bács-Bodrog, Csongrád, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Gömör, Szepes, Békés, 
Bihar, Hajdú, Szilágy, Arad, Krassó-Szörény, 
Temes, Torontál, Alsó-Fehér, Brassó, Fogaras, 
Háromszék, Nagy-Küküllő, Szeben és Torda-
Aranyos vármegyékben. A többi vármegyék 
átlagai alkalmasint alul maradnak az országos 
átlagon, sőt egynémelyikében kat. holdankint 
5 métermázsa termésre is alig van kilátás. 

Az őszi rozszsál és kétszeressel bevetett 
terület 2,001.896 kat. holdat tesz. Az őszi 
rozsvetések a hőütéstől is szenvedtek, minősé-
gileg elég jó termést Ígérnek. Az őszi rozs ara-
tása helyenkint már megkezdődött. Országos 
átlagban kataszteri holdankint mintegy hat 
métermázsa és igy az egész országban mintegy 
i r 5 —12 millió métermázsa kielégítő, sőt 
részben jó minőségű rozstermést remélhetünk. 
Tavaly termett 11 "13 millió métermázsa és igy 
az idei rozstermés a mult évi eredményt való-
színűleg felül fogja múlni. 

Az őszi árpa aratása az ország déli részei-
ben, sőt néhol a felsőbb, sik vidékeken is meg-
kezdődött. Az eredmény nem mindenütt kielé-
gítő, mert az árpa szeme néhol megszorult és 
a normális átlagsulynál is könnyebb. 

A tavaszi árpa fejlődésének a legutóbbi 
időjárás, különösen ahol eső volt, eléggé ked-
vezett, mindazáltal ez a termény is messze 
mögötte áll a rendes középtermésü évek átla-
gának. A rozsda és üszög a tavaszi árpában, 
tehát az ország egyik legfontosabb terményé-
ben szintén sok kárt okozott, néhol pedig két-
éretü az árpa is, ami mindenesetre a minőség 
rovására lesz. A bevetett terület — őszi és 
tavaszi árpa — kiterjedése 1.790,940 kataszteri 
hold, amelyről várható összesen mintegy 10 
millió métermázsa, tehát országos átlagban 
kataszteri holdankint körülbelül 5'82 métermázsa. 

A zab vetések fejlődése az utóbbi idő-
szakban eléggé jó volt. Mindazonáltal sok 
helyen a vetések most is gyengébbek mint ren-
des járású esztendők hasonló időszakában szok-
tak lenni. Ez okból az idei zab-termés előre-
láthatólag még a mult évi szintén eléggé ked-
vezőtlen termésnél is jóval kisebb lesz, 
amennyiben a zabbal bevetelt 1,738.227 kat. 
holdnyi területről várható mintegy 9'5—10 
millió métermázsa termés, a tavalyi 10-3 
millió métermázsával szemben, vagyis a kat. 
holdankint remélhető ez évi átlagos termés az 
5'5 métermázsát is alig üti meg. 

A repcze aratásával az Alföldön már tel-
jesen elkészültek, sőt a kis termést nagyobbára 
el is csépelték. Az eredmények kat. holdan-
kint 4—8 métermázsa között ingadoztak, a 
kvalitás néhol eléggé jó. A felvidékeken is 
aratják már arepczét — hasonló eredménynyel. 

A kukoricza fejlődése nagyon különböző. 
Helyenként az eső hatása alatt szépen meg-
erősödött, helyenként azonban még fejletlen, 
állása hiányos. 

A burgonya-vetések az esőt nélkülöző 
vidékek kivételével általában jól állanak. 

A komlóban, mely elég jól fejlődik — 
helyenkint az erős szelek tetemesebb kárt 
okoztak. 

A köles- és tatárka-ve tések a száraz idő-
járás következtében hiányosan keltek és gyöngék. 

A len és kender helyenkint alacsony 
növésű, az utóbbi esőktől tetemesen meg-
javultak. 

A dohány fejlődése az évszakhoz képest 
megkésett. 

A ezukorrépa és takarmányrépa az előző 
szárazidőjárás következtében helyenkint egyenlőt-
lenül áll. 

Mesterséges takarmányok. A vöröshere és 
luczerna vetések második hajtása gyenge, — 
vágásuk csekély termést ad és ez is több 
helyütt rendesen ázva, minőségében károsult. 
Zabos bükköny és csalamádé helyenkint kielé-
gítően állanak; nagyobbára azonban alacsony 
növésüek. A zabos bükköny kaszálását az 
Alföldön megkezdették. 

A rétekről az anyaszénát jórészt betaka-
rították, átlag csekély mennyiségű, de túlnyomó 
részben jó minőségű eredménynyel. 

A legelök a tavaszi szárazságot részben 
még sinylik, a legutóbbi esőzéstől azonban a 
fünövés jól kezd ujulni. 

A szőlők, melyek kedvező körülmények 
közt virágoztak, szépen fejlődnek. 

A gyümölcstermésnek eleinte kedvező ki-
látásait a száraz időjárás után beállott erős 
hullás és férgesedés, valamint helyenkint a 
viharok nagyon leszállították. 

Szölökosár-kereslet. A csemegeszőlő oly 
bő termést ígér, hogy a nagytermelőknek már 
előre gondot okoz, hol vegyék a szállításhoz 
szükséges kosarakat. Jóllehet a háziipari 
kurzusokon igen sok kosár készült e télen, még 
sem elég a kereslet kielégítésére. Bizonysága 
ez annak, hogy náluk a mezőgazdasági háziipar-
nak van jövője és térfoglalásával jelentékeny 
téli kereslet biztositatnék a földmivelő népnek. 

A Kölcsönös biztosító szövetkezet. Meg 
voltunk arról győződve, hogy mint egy csön-
desen kimúlt s csupán anyagilag bukott intéz-
ményről kell e helyen hirt adnunk, — ha 
ugyan akkor hirt adtunk volna — a Kölcsönös 
biztosító szövetkezetről. De ugy történt a dolog, 
hogy a junius 3-ára összehívott közgyűlés, 
amelyen a szövetkezet felszámolása lett volna 
kimondandó, határozatképtelen volt s 14 nap 
multán az újonnan összehívott közgyűlés ki-
mondta, hogy ezentúl is folytatni fogja műkö-
dését. A közérdek, az alapítók reputácziója, de 
sőt a törvény is a tisztességes likvidácziót kö-
vetelte volna meg s most ime, a már elzüllött 
s senkire a világon nem számitható szövetke-
zet, ahelyett, hogy letűnt volna a napirendről, 
újra kapaszkodik és erőnek-erejével élni akar. 
Kétségbeesett kísérlet ez, mely anyagilag épen-
séggel semmit nem eredményezhet, de sőt alá-
ássa az alapítók reputáczióját s megingatja a 
szövetkezeti eszmékbe vetett bizalmat S azért 
minekünk is szavunk lehet hozzá. Nemcsak 
helytelenítjük, de egyenesen el is ítéljük az 
ilyen erőltetett kapaszkodást; ez biztos ut az 
erkölcsi bukás felé. Azután ott vannak az ala-

H M T I I M I t O D O N 
BUDAPESTEN, VII., Rottenbiller-utcza 33. sz., VI., Andrássy-ut 23. sz. 

homok (szöszös) bükkönyt mcía vmosa> 
őszi borsót, őszi bükkönyt, biborherét, 
tavaszi repczét, őszi repczét, i í S " VESZ 
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pitók, a tagok, akik eleget vesztettek már eddig 
is, azokat u jabb kiadásokba belevinni egysze-
rűen nem való. A felszámolás, a zaj ta lan ki-
múlás csak enyhítette volna a szövetkezet el-
követett mulasztásait, mig az, ha. minél többet 
beszélteit magáról, mindenképen ár ta lmára van, 
mer t jót nem, csak roszszat lehet róla immár 
beszélni. 

Tenyészló-kiállitások. A Jász-Nagy-Kun-
Szolnok vármegyei gazd. egyesület junius 16-án 
Török-Szt-Miklóson tenyészlókiállitást rendezett. 
A kiállításon 3 nagytenyésztő csoportos kiállí-
tással, 175 kisgazda egyes lovakkal vett részt. 
A mintegy 470 lóból álló tenyészanyag minő-
ségét a biráló-bizottság igen jónak találva, a 
dijak számát felemelte. Több nagytenyésztőnek 
díszoklevél jutott, a nyertes kisgazdák között 
pedig 800 korona dijat osztottak k i . — A Bács-
megyei gazdasági egyesület Hódságon rendezett 
sikerült lókiállitást és díjazást, amelyre összesen 
380 lovat vezettek föl a vármegye különböző 
vidékéről. 

A papirosbuza megrendszabályozása. 
Egy konkrét eset alkalmával a budapesti áru-
és értéktőzsde választott bírósága igen fontos 
elvi jelentőségű határozatot hozott, amely a 
gabonaüzletet azeddiginél — remélhetőleg — 
sokkal reálisabb mederbe fogja terelni. A határo-
zat szerint, ha a gabona felmondatott , az átvevő 
nem köteles a felmondótól más szállítóra szóló 
utalványt elfogadni, hanem köteles a felmondó 
a felmondott árut tényleg felmutatni és szállí-
tani . A papirosbuza némi megrendszabályozása 
ez a határozat s törekvés a reális gabonakeres-
kedelem felé, melyet bármi csekélység legyen, 
örömmel üdvözlünk. 

Tanítók nyári kurzusa. A földmivelési 
miniszter 16főldmives-iskolánál megnyíló gazda-
sági tanfolyamra 320 néptanítót vett fel, akik-
nek a tanfolyamok látogatására államsegélyt 
utalványoz. A kurzusok julius 15-én kezdődnek. 
A tanítók oly nagy számban folyamodtak, hogy 
ezek egy részét lehetett csak felvenni. A 
többieket előjegyezték, jövőre utalványoznak 
nekik a tanfolyam látogatásához szükséges 
államsegélyt. 

Ingyen kapható füzetek. A földmivelés-
ügyi' miniszter kiadásában megjelent s rövid 
utmutatás a mezei egereit irtására, a gabona-
futrinka elleni védekezésre és a káposzta-pillangó 
hernyójának ir tására vonatkozó hasznos tudni-
valók egy-egy füzetét, az iránt érdeklődőknek 
egyenként, vagy mind a hármat egyszerre 
3 fillér levélbélyeg ellenében portómentesen 
küldi meg az „OMGE." 

A lótenyésztés Magyarországon 1901-ben. 
A földmivelésügyi minisztérium kiadta az állami 
tenyészmének 1901. évi kiosztásáról szóló jelen-
tést. E szerint ebben a tenyésztésben 123 telivér, 
1131 angolfajta, 4 telivér arabs és 124 arabs-
faj ta , ezenkívül 1160 Furioso és Gidran és más 
fa j ta tenyészmént osztottak ki. A köztenyész-
tésre szolgáló mének száma összesen a községi 

• ménekkel együtt 2144 volt. A magántulajdo-
nosok kezén levő és köztenyésztésre engedélye-
zett mének száma legnagyobb Torontálban 209, 
Temesben 129 é s Somogyban 116, — legkisebb 
Krassó-Szörényben, hol mindössze csak egy 
ilyen mén van. 

A baromfitenyésztés fellendítésére a már 
is nagy sikerrel ' működő gödöllői baromfite-
nyésztési telep és munkásképző iskola mellett 
Darányi földmivelési|miniszter rendeletére Kassán, 
Debreczenben, Kolozsvárott, Keszthelyen, Rima-
szombatban, Pápán, Szent-Imrén, Adán, létesül-
tek baromfitenyésztési telepek, ahonnét cserébe 
hazai fa j tákért a tenyésztőket jófaj ta és kere-
sett hus-baromfiakkal látják el. 

Utmutatás a must és bor okszerű keze-
lésére német és román nyelven. A földmive-
lésügyi miniszter tekintettel az ország nem 
magyar ajkú szőlősgazdáira a must és bor ok-
szerű kezeléséről irott népies kézikönyvet német, 
román, szerb és tót nyelvekre forditatta le. 
Ezen fordításokból a német és román füzet 
most jelent meg s példányonként 50 fillér be-

Magyar Thomassalak. 17—20%összphos-
phors., ebből kb. 8 0 % czitromsavban oldható, 
7 5 % porfinom, 80 kilogrammos ingyen-zsákban 
legolcsóbban ajánl a kartellen kivül álló Sátori-
gyárak központi irodája : Budapest, IX., Dandár-
utcza 25. 

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

ü j gyorsvonati összeköttetések. Buda-
pest—Orácz és Budapest—Berlin között. F. évi 
má jus hó 1-től kezdve a következő igen jó 
gyorsvonatok helyeztettek forgalomba, és pedig: 

Budapest—Grácz között: 
Budapest keleti p. u. ind. '7 óra 30 p. reg. 
Győr „ 10 „ 20 „ d. e. 
Szombathely „ 12 „ 42 „ d. u. 
Fehring érk. 2 „ 01 „ „ „ 
Grácz déli vasút „ 3 „ 46 „ „ „ 

„ ,, , — ind. 1 „ 15 „ „ „ 
Fehring 3 » 00 „ . „ 
Szombathely . . . „ 4 „ 31 „ „ „ 
Győr „ , . . . „ 6 „ 58 „ este 
Budapest keleti p. u. érk. 9 „ 45 „ „ 

E vonatok Budapest—Fehringközött étkező-
kocsival járnak. 

Budapest—Berlin között : 
Budapest nyugoti p. "u. ind. 6 óra 15 p. este 
Galántá „ 8 „ 51 „ „ 
Zsolna érk. 12 „ 13 „ éjjel 
Boroszló „ 5 „ 56 „ regg. 
Berlin-Fridrichstrasse „ 11 „ 19 „ d. e. 

„ » „ ind. 4 „ 25 „ d. u. 
Boroszló . . . „ 9 „ 57 „ este 
Zsolna .„ ' . . . . „ 3 „ 45 „ éjjel 
Galánta „ 7 „ 05 „ regg. 
Budapest nyugoti p. u. érk. 9 . „ 45 „ d. e. 

N Y J L T T E R . * ) 

Szalonna és olajpogácsa. 
Pörkölt nehéz 3 oldal 120 kilogrammos príma 

szalonna ugy olajpogácsa kapható nagy mennyi-
ségekben is, 41,07 

Steiner Ármin 
gabona és terménykereskedőnél OROSHÁZÁN. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Baóapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. junius 22. 
Az időjárás e héten tartósan hűvös volt. Már a 

hét kezdetével az ország nagyobb részében viharral és 
jégesővel egybekötve nagyobb csapadékok fordultak elő, 
melyek ugyan rövidesen megszűntek, de mégis nagy 
befolyással voltak a hőmérséklet tartós és jelentékeny 
csökkenésére. Az időjárás eme megváltozása nagyon 
előnyös befolyással volt a vetések fejlődésére is, melyek 
— a vihar és jég okozta károktól eltekintve — teljesen 
felfrisültek. Mindazonáltal a Tisza egyes vidékein, ugy-

üres kalászokról panaszkodnak, melyekhez a hét folya-
mán gyakrabban előfordult köd is nagyban hozzájárult. 
A külföldön a terméskilátások továbbra is túlnyomóan 
kedvezőek. Amerikában a télibuza'aratása már megkez-
dődött és az eredmény megfelel a várakozásnak. A 
tavaszi buza területekből is' nagyon jó hirek érkeznek. 
Déloroszországban és a Balkánon a kilátások szintén 
kedvezőek. Francziaországban az elmúlt napok időjárása 
nem elégített ki és Németországban ugy látszik bele-
törődtek a várható gyenge terméseredménybe. 

A külföldi piaezok üzletmenete állandóan szerény 
korlátok között mozog és nem is jelenthetünk különö-
sebb változásokat. Amerikában az árak csekély ingado-
zások után prompt búzában 2 lk c. olcsóbbak, daczára 
annak, hogy a látható készletek ismét nagyobb mérték-
ben csökkentek és a kiviteli üzlet is kedvező maradt. 
Az angol piaczokról az árak lassú csökkenését jelentik ; 

franczia piaezok kedvezőtlen időjárás folytán 
mérsékelten emelkedtek- anélkül azonban, hogy élénkebb 
forgalom is kifejlődött volna. A német piaezokon a rossz 

lyok sem javultak. 
Nálunk a kereslet ugy kenyérmagvakban mint 

takarmányezikkekben is gyengén alakult és az árjegy-
zések .'is csökkenőek voltak. 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket je-
lenthetjük: 

Buza az ellanyhult határidőpiacz behatása alatt 
ugyancsak lanyhán indult. A malmok tartózkodóak vol-
tak és igy a tuladonosok, kik nagyobbára tételbuzákkal 
vannak a piaezon, már az első napokban nagyobb ár-
engedményekre voltak kényszerülve. Később az irány-
zat ismét barátságosabban alakult. A kínálat gyengébb 
lett és a határidőpiaezón is beérkező kedvezőtlen hí-
rekre szilárdabb , lett a felfogás, minélfogva a malmok 
jobb érdeklődést tanúsítottak és jobb árakat engedé-

árak a mult héthez viszonyítva, egyenlegként 20—25 
fillérnyi csökkenést mntatnak fel. Az összforgalom 
.120,000 mm., a hetihozatal 143,600 mm., melyből 4811 
mm.-át elvittek. 

Rozs csak csekely érdeklődéssel találkozott és 
nagyon korlátolt forgalom mellett csendes irányzatot 
követett, melynél az árak a mult héthez viszonyítva 20 
fillért vesztettek. Minőség szerint helyben és helybeli 
paritásra 14.30—14.50, príma áruért 14.70 K.-ig fizettek, 
ü j rozsban is csak csekély volt a forgalom és az ér-
deklődés is még gyenge ; az árak ugyancsak 20 fillér-
rel olcsóbbak és pestvidéki származékokért julíusi szál-
lításra budapesti paritásra 14.—, augusztusra 13.80 K. 
jegyzünk. Nyírvidéki rozs augusztusra Nyiregyháza-
Debreczen paritására 12.50—12.60 K. ér el. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) inkább 
kellemes irányzatú volt, habár a kínálat gyenge és a 
párosok is csak mérsékelt keresletet tanúsítottak. Az 
árak a mult héthez viszonyítva változatlanok. Helyben 
13.50 K.-ig fizettek. 

Zab továbbra is csak gyengén érkezik a fogyasz-
tási kereslet e héten azonban szintén valamivel gyen-
gébb volt; a hangulat mindazonáltal szilárd és az árak 
teljes mult heti nívójukon maradtak meg. Finom áru 
továbbra is hiányzik. Kb. 400j mm. forgalom mellett 
szin és tisztaság szerint gyengébb minőségű áruért 
15-10—15.20, jobb áruért 15-40—15.80 és finom zabért 
16110 K.-ig fizettek helyben. 

Tenget i liil II 1 
nál helyben 9'40—60 K. adatott el; a fogyasztási ke-
reslet csak gyenge és egészséges áru helybeli paritásra 
10-75—10.70 hajóba téve 10-80—10.85 K. helyben ért el. 

9-60—10-25 K. jegyzünk ab állomás. 
Olajmagvak: Káposztarepcze még alig van for-

galomban. az aratás most van folyamatban. Budapesti 
paritásban osztrák számlára 25'50—26-20 K. engedé-
lyeztek. Bánságirepeze alig van már kinálva, mert olaj-
gyárosaink már nagyobbára összevásárolták és bánsági 
hajóállomásokon 23-50—24 K. fizettek. Káposztarepcze 
1901. augusztusra nyugodt irányzatú és .26.60 után 
26-30—40 K. jegyez. A mellékczikkekben forgalom nincs. 
Kendermag 19 kor. budapesti paritásra. 

Wmelyesek : Babban nem volt forgalom és az 
árak csak névlegesek. Fehér törpebabot Gyöngyösön, 
Félegyházán 18, fehér gömbölyübab Mohács, Baja, 
Zomboron 14-—, Barnababot Kalocsán 12-—, N.-Károly 
11-— K. jegyzünk. Erdélyi bab minőség és reláczió 
szerint 12-20—12.80 JK. között je 
telen. Budapesti paritásra körű 
Muhar budapesti paritásra 14. 
(magyar) 9-50—10 K. jegyez helyben. 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. junius 25. 

Peng a kasza —• a magyar buza takarításához 
helyenként már hozzáfogtak és a jövő hét folyamán már 
az egész országban munkában lesznek az aratók. Ezt 
most a legkritikusabb időpont, de reméljük, hogy ezen 
is minden baj nélkül fogunk túlesni. Hogy mennyit 
fizet majd a most még aranyosan lengő kalásztenger 
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ter is azt mondja a mai napön kiadott vetési jelentésé-
ben, hogy majd. minden tábla más-más képet mutat, 
pedig az ő gazdasági tudósítói ugyancsak értik a dol-
gukat. -A mai jelentést lcülömben, mert ujabb dolgokat 
nem mond a miniszter és a buza becslésébén csak 
körülbelül negyvenezer métermázsányi kevesbletet mutat 
ki, minden emoczió nélkül fogadta a tőzsde, vagy talán 
a malmok mai tartózkodó álláspontját ezen jelentés 
befolyásolta volna? Tény az, hogy a napi hozatalok még 
aránylag tulnagyok, a . malmok pedig jobb minőségű 
lisztet nem képesek eladni. 

IJj repczében már vigan folyik az üzlet, bár bel-
földi gyárosaink nem igen vesznek mert, mert a jelen-
legi árakat sokalják. Leginkább osztrák és németországi 
számlára csinálnak kötéseket és elég nagy forgalom, 
mellett káposztarepczét 26 koronával, bánsági repczét 
pedig 25 koronáért árusítanak budapesti egyenértékben. 

Készbuzában bő kinálat, de a malmok teljesen 
tartozkodó vételkedve mellett csak nagynehezen fejlő-
dött az üzlet. Elkelt összesen körülbelül 5000 mm. vál-
tozatlan árakon. 

Mai eladások : 

Tiszavidéki : 
300 mmázsa 795 kg. 16.70 korona 3 hóra. 
100 , 775 > 16.30 , , . 
100 » 775 > 16.20 „ , , 
100 , 77 , 16.40 , „ „ 

Fehérmegyei : 
650 mmázsa 745 kg. 15.95 korona 3 hóra. 

Pestmegyei: 
200 , 77 „ 16.— 

Tolnai: 
745 , 15 _ 

16.-

200 mmázsa 73 kg. 15.20 K. 3 hóra 
Bác skai: 

100 , 76» . 16.— , 
100 , 745 „ 16.— , , . 

1520 „ 732 , 15.70 , , , 
_ (Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 

Rozs teljesen elhanyagoltatott. Kötés alig tör-
áz árut he1"1-™ • ' 

koronáig jegyezz! 
tént, áz árut helyben és helybeli egyenértékre 
' iig jegyezzük. 

Takarmányárpában, gyenge a kinálat, a. hangulat-
szilád és az árak jól tartottak. Helyben 13-20 koronát, 
jobb áruért 18.50 koronát űzetnek. 

Zabban az irányzat az árakkal egyetemben nem 
változott. Minőség szerint helyben 16 koronáig jegyzünk. 

Tengeri változatlanul csendes. Azonnali szállí-
tásra 10.70 korona érhető el budapesti egyenértékben. 
Kőbányán Í0.90 koronáig fizetnek. 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. junius 22. 

A hét második felében ismét a burgonya- és 
tojás-üzlet volt előtérben, legutóbb tavalyi fehér- és 
sárga-burgonya iránt is rendkívül érdeklődés mutatko-
zott. Azonnali szállításra a napi árjegyzéshez képest 
egy korona magasabb árajánlatot tettek reflektánsok. 
Visszaesés az élőbaromfi-piaczon fordult elő, a mit a 
rendkívüli erős hozatalokkal szemben beállott vétel-
kedvtelenség idézett elő. Zöldségfélékben és gyümölcs-
ben az üzlet képe változatlan. A hus-üzlet csendes, 
nyárias jelleggel birt. Őzbak élénken keresve, változat-
lan jó áron kelt. 

Eladásaink: 
Idei rózsa-burgonya, urasági áru, elkelt 5—5.20 

koronával métermázsánkint és kocsirakományként ab 
központi vásárcsarnok, készpénz fizetés mellett. Sárga-
burgonya 7.60—8 kor. Tavalyi fehér 4 koronával 100 
kgként. 

Príma alföldi tojás 58 kor., erdélyi 56—58 kor. 
eredeti ládánként. 

Élőbaromfiból elkelt nagyobb tételekben rántani 
való csirke 1.10—1.20, sütni való 1.40—2. Öreg tyúk 
2—2.40 koronán párja. 

Vadfélék közül a beérke.-ett őzbakok 1.60 filléren 
értékesíttettek egészben s kilónként. 

Tejtermékek közül elsőrendű teavaj 1.80—2.10, 
másodrendű 1.70—1.75, főzővaj és pedig friss kifogás-
talan áru 1.50, másodrendű szedett vaj 1—1.10 kor. 
kelt. Túré lassan fogy, 10—12 fillérnél magasabb árt 
nem lehet kapni a nélkül, hogy a készletek azonnali 
elhelyezésre találnának. 

Zöldségnemüékből elkelt nagyobb tételekben tök, 
zöldborsó, zöldbab, karalábé hanyatló árak mellett. 

Gyümölcsből eladtunk apró lágy cseresznyét 
16—20, nagyszemü fekete ropogósát 3í—40, meggyet 
apró szeműt 18—20, nagyszemüt 32—38, ribizkét 
20—24 filléren kilóját. Czukordinnyét 80—100 filléren 
adtunk el kilónként; a beérkezett tételek, azonnali el-
helyezésre találtak. 

A. szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 
gyér és korlátolt volt és csak kisebb tételek kerültek 
forgalomba változatlan'áronk. Elkelt finomított szész 
nagyban adózva 115. 116.50 kor., adózatlanul sza-
badraktárra 45.50—46.50 kor. helybeli finomitó gyáraktól. 

Elesztőszesz a kinálat korlátolt és csak néhány 
tétel kelt el adózva 117.50 kor. 

A denaturált szesz ára nagyban 34.-35 — kor. 
lanyha irányzat mellett. 

Vidéki szeszfinomitók részéről kontingens fino-
mított szesz nagyban adózatlanul szabadraktárra szál-
lítva 44 kor. volt ajánlva és tőbb tétel ab állomás ez 
áron el iskelt.. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyérs-
szesz e hétnek elején élénkebben volt ajánlva és jó 
vételkedv folytán ab felsőmagyarországi állomás több 
tétel 40.— koronáig ajánlva is lett. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42. 
42-50 K. 

Bécsi jegyzés 40.20—40.60 korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 110.50 .— korona adózott és 
37.50 ••— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 16.50—17.— korona kiviteli 
szeszért, 90°/0 hektoliterje. 

Kivitelre több tétel 'finomított szeszt vásároltak. 
Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 

korona korona 
Finomított szesz 
Élesztőszesz ... 
Nyersszesz adózva ___ 
Denaturáltszesz 

15.25—116-50 117.50—118.50 
17J 117.50 118. 119.— 
14. 114-50 115.50—116.50 
34.- 35.— 35.50—36.— 

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

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. junius 25-én. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 1.78 szekér réti 
széna, 6 szekér muhar, 17 szekér zsupszalma, 12 szekér 
alomszalma, 4 takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
9 szekér egyéb takarmány (zabosbükköny, sarjú stb.) 
600 zsák szecska. 

A forgalom élénk. 
Árak fillérekben q-ként a következők: réti széna 

400-^560, muhar 600—620, zsupszalma 360—400, alom-
szalma 260—280, takarmányszalma' 400—440, tengeri-
szár , egyéb takarmány—,———.zabosbükköny 
440—520, lóhere , luczerna , köles 

, sarjú 440—440, szalmaszecska 400—420. 
összes kocsiszám 232. összes suly 324800 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarliavásár. 1901. junius hó 21-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 1234db, "eladatott 1234 db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 45 db, eladatott 
45 drb, élő bárány — db, eladatott— db; ölött belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi ölött — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb. eladatott 
— drb, ölött bárány —drb, eladatott —drb, élő 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

A vásár hangulata élénk volt, az árak emel-
kedtek. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 
koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 60—84 — 
koronáig, kivételesen 92 koronáig súlyra, galicziai 

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

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 50 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Ölött borjú: 
belföldi koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. — koronáig 
súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. 
koronáig páronkint, élő bárány —• —•— koronáig 
páronkint, ölött bárány —' •— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. (1901. junius hó 24-én. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 288 darab, 
eladatott 288 drb, feljavított juhok — drb, eladatott 
— drb, kisorolt kosok 30 drb, eladatott 30 darab, 
kiverő juh drb, eladatott — drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai —, eladatott db. 
angol keresztezés —, eladatott — db, romániai —, 
durvaszőrü — db, eladatott — db. 

A vásár hangulata élénk volt, az árak a csekély 
felhajtás következtében kg.-ként 4 fillérrel emelkedtek. 

Árak a következők : Belf. hizl. ürü 35—48.— (—) K. 
páronkint, 42—48 (49) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-

tott juhok — — K. páronkint, '— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok 41 K.-ig 
páronkint, 42. K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juh —•••— K,-ig páronkint, K.-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K;, kecske —•— K. páronkint, 
durvaszőrü —. — K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai —•— K. páronkint, — 
angol keresztezés — K.-ig élősúly szerint, K. páronkint, 
romániai -— K. páronkint, anyajuhok —••• •— K. 
páronkint, —. .— K.-ig 100 kiló élősúly szerint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1901. június hó 24-én. 
Tass Jenő tudósítása „Köztelek" részére.) 

összes .felhajtás 5027 db. Ebből magyar 3446 db, 
galicziai 774 darab, bukovinai —, német 807 db, 
hízott 4094 db, legelő 993 db, fiatal db, ökör 
3629 db, bika 777 db, tehén 520 db, bivaly 91 db. 

Az üzlet valamivel élénkebb. A multheti árak 
megmaradtak. í 

Árak : príma magyar 64—70'— (—'•« ), szekunda 
55—63, tertia 48—54, galicziai prima 68-' 74 — 
( ), szekunda 60—67, tertia 52—59. Német prima 
70_76-_ (78—80), szekunda 62—69, tertia 54—51. 
Legelőmarha: szerb és magyar —, rosszabb 
minőségű 46- 54-—, Bika és tehén 44—65 (—.—); 
és bivaly 36" 50"—. Az, összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi szurómiirhavár. 1901. junius 20-án. Fel-
hozatott : 4488 borjú, 2374 élő sertés, 998 kizsigerelt 
sertés, 162 kizsigerelt juh, 370 bárány. 

Az üzlet minden árura lanyha. 
Árak kilogramn-ionkint : kizsigerelt borjú 72—124 

prima , primissima ( ), élő borjú 
64—78, prima 80—92 ( ), primissima 94—104 (—), 
fiatal sertés 62—82, kizsigerelt hússertés 92—104, nehéz 
76—86, süldő 76—96, (——), könnyű süldő . 98—105, 
kizsigerelt juh 64—84 pr. kiló fillérekben, bárány páron-
kint 10—24 ( ) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1901. junius 25-én. (Schleiffelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtás: 4310 lengyel, 6812 magyar össze-
sen 11122 drb. 

A vásár valamivel élénkebb volt. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül prima 74—76 fillér kivételesen — fillér, közepes 
60—72 fillér könnyű — fillér, süldő 64—86 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1901 junius hó 20-án. Felhajtás 
1337 db. juh. 

A vásár élénkebb. Az ár 2 fillérrel emelkedett. 
Árak : juh 48—52, kiv. 53 , raczka 38.—44.-* 

fillér pr. kiló élősúlyban. , 

Szerkesztői üzenetek. 

- Mezőgazdák figyelmébe! -

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági 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 , 

V Á C M - U T 10. (BSKAM. 

2V>, 3«/«, 4, 4»/«,. 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

Magánjárók 
(ut i m o z d o n y o k , ) 

Kérjük minden szakbavigó kérdéssel bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimerítő és felvilágosító választ. 

1 Árjegyzék kívánatra dijueotem küldttik. 
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Tüskevár, 1901. május hó 31-én. 
Tekintetes 

Oberurseli motorgyár részv.-társaság 
f i ó k ü z l e t é n e k : 

BÉCS, 
VII., IJndengassc 1. szám. 

Folyó hó 28-án kelt becses levelükre értesítjük, hogy az Önök 
által szállított 3 lóerejü „Gnóm" petrolin-benzin-motort egy Umrath-
féle tisztító cséplőgéppel működésbe hozva, teljesen kipróbáltuk s 
annak eredményeként a következőket írhatjuk. 

Összehasonlítva a „Gnóm" motort egy gőzgéppel annak elle-
nében oly nagy. előnyei vannak, hogy mindenki, ki már ily motort 
üzemben látott, gőzgépet n e m fog venni ; 

1. a motort petrolinfogyasztása oly csekély, hogy óra és lóerőn-
ként alig kerül 3 — 4 krajczárba, mi 10 órai munka alatt 90—1. 20 
krajczárba jön. 

2. Olajfogyasztása naponta alig 25 kr. 
3. Kezelése gőzgéppel szemben oly mesés egyszerű, hogy igazán 

felülmúlhatatlan, mert mig a gőzgépnél a gőz fejlesztéséhez előbb 
befűteni, s jó ideig várni kell mig a gép megindítható, addig a 
„Gnom" motor a lendkerék egyszeri megforgatása s a kompresszió 
emeltyű visszatolása elegendő a motor megindításához, mely alig 
tar t egy perczig, miután a motor villamos gyújtóval van ellátva. 

4. A vízszállítás a motornál tel jesen elesik, mert a motor hűté-
séhez szükséges vízmennyiség oly csekély, hogy 30—40 liter viz 
egy egész napra elégendő, miután a viz, ha a gépet lehűtötte, 
visszafolyik az edénybe. 

5. Gépész és fütő szükségtelen, miután ezen motor engedély 
nélkül bárhol és bármikor felállítható, miután tűzveszély ki van 
zárva, s igy mi a motorral még a szin alatt is dolgozhatunk, mely 
különösen esős időben megfizethetetlen. 

6. A „Gnom" motor javítása, mely eddig nálunk még nem 
volt, véleményünk szerint oly csekély és egyszerű lehet, hogy azt 
minden lakatos könnyen elvégezheti. 

Mindezek alapján a „Gnom" motort gazdatársainknak tiszta 
lelkiismerettel legjobban ajánlhatjuk, s a gyárnak szolid el járásáért 
Úgymint pontos kiszolgálásáért köszönetünket nyilvánítjuk s egyúttal 
felhatalmazzuk, hogy eme sorainkat belátásuk szerint felhasználhassák 
s vagyunk tisztelettel 

4083 BORBÉLY F E R M C Z kovácsmester, 
KOVÁCS F E R E S C Z gazdálkodó. 

HartÉÉi liittni. 
Az 1901. évi október hó elsejétől tíz, esetleg tizenöt 

évre 

haszonbérbe adatnak 
kisk. ifj. Sembery Istvánnak Hont- és Nógrádmegyében 
fekvő következő birtokai: 

H o n t m e g y é b c n 
a) a felsö-szudi gazdaság 2 0 6 4 hold 
b) a bácsfalusi gazdaság 785 „ 
c) a kökeszi gazdaság — ' _ _ . „ . 2 5 3 „ 

N ó g T á d m e ^ y é b e n 
a) a romhányi gazdaság 910 hold 
b) a borsos berinkei és puszta-

berkii gazdaság 1965 „ 
A részletes haszonbérleti föltételek alulírottnál Buda-

pesten^ és Hontmegye árvaszékénél Ipolyságon megtekint-
hetők. 

Felhivatnak a haszonbérbe venni szándékozók, hogy 
minden egyes birtokra külön-külön teendő Írásbeli aján-
lataikat az ajánlott egy évi bérösszeg 10%-át kitevő 
bánatpénzzel együtt legkésőbb 

f o l y ó é v i a u g u s z t u s h ó 1 5 - l k é i g -
alulírotthoz küldjék be. Később beadott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. Közvetítők nem dijaztatnak. 

D r . O k o l i c s á n y i L á n z l ó 
ügyvéd, mint kisír. ifj. Sembery István, gyámja 4145 

Budapest, VI I I . ker., József-körűt 78. szám. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S z e g h a l o m e l ö l j á r ó s á g a . 

S 2458 
B 1901. 

{ Hirdetmény, j 
Szeghalom község tagbirtoka 6 6 2 ^ • 

• hold, a körösladányi határnál Kis-Fás • 
• mellett, melyből 100 hold az elöljáróság • 
5 által kijelölve házi kezelésre fenntartatik, j 
2 tehát 562— hold jnlius 15-én d. e. 10 g 
gj órakor Szeghalom községházánál az 1901. g 
• évi október 1-töl számitandó egymásutáni H 
• 10 évre holdankint 12 korona kikiáltási I 
j j ár mellett, a vadászati jog pedig julius j 
I 1-töl számitandó egymásutáni 6 évre 200 1 

j j korona kikiáltási ár mellett nyomban a j 
g birtok bérbeadása után nyilvános árverésen g 

i haszonbérbe fog adatni. 
• • Részletesebb feltételek az elöljáróság- | 
• nál addig is megtudhatók. 
• Szeghalom, 1901. junius 20. 
H Kovács Gyula, Erdei József, § 
g jegyző. 4138 biró. 

Hl 52820. szám. VIII.—I. ISj 

8 % 
H i r d e l é s . § § 

Szénkéneg szállításához szükséges 8 0 0 0 azaz §;>: 
s^; n y o l c z e z e r egyenként egy métermázsa szén- (0 

kéneg köbtartalmának megfelelő 

| = szénkéneghordó = § 
% beszerzése czéljából pályázat nyittatik. 
j j Felhívatnak azok a gyárosok, a kik ily hor- ;•>;:>; 
11 dókat szállítani hajlandók, hogy erre vonatkozó 
8 ajánlatukat zárt borítékban legkésőbb 

| folyó évi junius hó 27-én déli x|212 óráig j§ 
a földmivelésügyi minisztérium házipénztárához 

jjji (I. em. 49. ajtó) nyújtsák be, mely napon déli 12 
If i órakor a beérkezett ajánlatok nyilvánosan bizott-

ságilag a ministerium tanácstermében (II. em. 98. 
• ajtó) fognak felbontatni. §jj| 
g j A hordó alakjára, anyagára, űrtartalmára, mé- L*; 
^ reteire, szerkezetére, valamint a szállítás és átvétel 

módozataira vonatkozó részletes feltételekről a | § 
>§ földmivelésügyi minisztérium VJII/I. osztályában !§ 
g | (földszint 6. ajtó) tájékozás szerezhető, illetőleg az W> 
M írásba foglalt feltételek kívánatra megküldetnek. ^ 
H Budapest, 1901. junius hó 18-án. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
^ ^ 1121 j j | | 
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A s z ő l ő é s b u r g o n y a 

p e F o n o s p o r á j á n a k 
a legbiztosabb, kényelmesebb (a rézgálicznál) és olcsóbb ellenszere 

a dr. Aschenbrandt-féle bordói-por. 
Ára Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak-

tárában : 
50 kgos zsákokban á kg. 70 fillér. 
10 kgos zsákokban á kg. 74 
5 kgos zsákokban ... ... á kg. 74 , 

H r A szőlő első permetezéséhez P/o—11/!0/*), második permetezéséhez 
ÍVa—2°/o; harmadik permetezéséhez l°/o-os oldatott használjunk. — Egy 
kat. holdra kell 3 permetezéshez 22—26 kg. bordói por, 25-30»/o-al 
kevesebb, mint a tiszta rézgáliezból. 
IMI A port konyhaszitán a vizhe szitáljuk és kész az oldat. 

A szőlő OIDIUM 
(lisztharmat) betegségének, 

legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere 

a dr. Aschenbrandt-féle réz-kénpor. 
Ara Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak-

tárában : 
50 kg. zsákokban . . . _ . . . á kg. 50 fillér. 
10 kg. zsákokban _ ... & kg. 54 , 
5 kg. zsákokban á kg. 54 , 

MT A hol az 1900-ik érben volt oidium először április hóban, a 
mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk s másodszor Junius hó vé-
gén, harmadszor augusztus hóban. — Egy kat. holdra kell 3 porozás-
hoz 15-18 kg. rézkénpor. Sokkal kevesebb fogy belőle mint a kö-
zönséges kénporbői. 

A szőlő OIDIUM 
(lisztharmat) betegségének, 

legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere 

a dr. Aschenbrandt-féle réz-kénpor. 
Ara Budapesten a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" rak-

tárában : 
50 kg. zsákokban . . . _ . . . á kg. 50 fillér. 
10 kg. zsákokban _ ... & kg. 54 , 
5 kg. zsákokban á kg. 54 , 

MT A hol az 1900-ik érben volt oidium először április hóban, a 
mikor a szőlő hajtása 10—12 cm., porozzunk s másodszor Junius hó vé-
gén, harmadszor augusztus hóban. — Egy kat. holdra kell 3 porozás-
hoz 15-18 kg. rézkénpor. Sokkal kevesebb fogy belőle mint a kö-
zönséges kénporbői. 

Megrendelések a pénz beküldése, vagy utánvétel el lenében a 

„Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez" i n t é z e n d ó k , B u d a p e s t , A l k o t m á n y - u . 3 1 . 
0OT A gyártás korlátolt, tessék idejekorán rendelni. ' B i 

H T 4 5 0 intelligens magyar gazda e l i s m e r ő b i zony í tványát a h a s z n á l a t i utasítással együtt bárkinek megküldi a szövetkezet. * W 

Í O O O . 
1. A dr. Aschenbrandt-féle b o r d é i - p o r elismerő levelei. 

Ruszt (Sopron vm.). 
Mig a nem permetezett szőlőkben az idén is sok kárt tett a peronosz-

póra, addig nekem kétszeri permetezéssel, midőn mind a két esetben l°/o-os 
bordói por-oldatot használtam, sikerült szőlőmet teljesen megvédeni, miért is ezen 
pornak csak jó hatását magasztalhatom. Kraft Frigyes, szőlőbirtokos. 

Kékese (Szabolcs vm.). 
A peronoszpóra ellen, mely igen erősen uralkodott szőlőnkben, kétszer 

használtam bordói port, mindig lVau/o-os oldatot. A por könnyen oldódott és 
a levélzethez jól tapadván igen jól megvédtem szőlőmet a peronoszpóra tói. Perzse-
lést a bordói por sehol nem okozott. Bognár Péter, szőlőbirtokos. 

K a n y á r (Szabolcs vm.). 
Az uradalmi szőlők egy részét „bordói porral'1 permeteztem, melynek 

itatásával teljesen meg vagyok elégedve, minthogy a peronoszpóra terjedését 
ezen szer féltétlenül megakadályozza. A por előnye, hogy feloldása igen 
könnyen megy végbe. Jövőre, nagyobb terjedelmű kísérleteket kívánok véle tenni. 
„A prépostsági uradalom,". Plávenszky Imre, számtartő. 

Fehértó (Szabolcs vm.), 
A dr. Aschenbrandt-féle „bordói por", előnye az eddig használt réz-

gálicz és mészkeverék felett az, hogy az oldat könnyebben és gyorsabban 
készíthető, perzselést pedig soha nem okoz. Gróf Majláth-féle uradalom. 
Sehifter Kornél, szőlőkezelő. 

Ká l lő -Semjén (Szabolcs vm.). 
Az idén összehasonlitó kisérletet végeztem a dr. Aschenbrandt-féle 

„bordói por"-oldattal és a közönséges bordói keverékkel. A hatás mind a 
kettőnél egyforma volt. A „bordói pornál" azonban a fecskendő soha nem 
dugult be és a permét az eső egykönnyen nem, mosta le. Strausz Jakab, 
szőlőbirtokos. . 

Kis -Vá rda (Szabolcs vm.). 
A peronoszpóra eleintén mérsékelten, augusztusban azonban oly erősen 

lépett fel, hogy a nem, helyesen (bár többször) kezelt szőlőkben teljesén leszá-
radt a lombozat. Én háromszor „bordói porral" permeteztem és hatásával 
teljesen meg voltam elégedve. Nagy előnye ezen szernek, hogy kezelése könnyebb 
és tisztább, és mész beszerzésével, melynél sok alkalmatlanság jár, nem 
kell külön vesződni. Bozsán Vilmos, szőlőbirtokos. 

' K i s -Vá rda (Szabolcs vm.). 
Az önök által küldött „bordói port" háromizben 1%, lV2°/o és 2o/o-os 

oldat alakjában használtuk. A porral mely igen jól oldódott és a fecs-
kendőt teljesen tisztán tartotta, nagyon meg voltunk elégedve. Kezelése ezen 
szernek egyszerű, hatása gyorsabb is tartósabb. Nálunk a kisgazdák ezen 
port meg nem ismerik, idővel azonban könnyű lesz őket kapaczitálni 
ennek használatára. Szükséges volna azonban, hogy szakférfiak ezen szernek 
határozott előnyeiről félolvasásokat tartsanak. Erzsébet-liget szölőkezelősége. 

Hajnalos (Szabolcs vm.). 
A peronoszpóra ellen az idén kétszer védekeztem dr. Aschenbrandt-féle 

„bordóiporral", melynek oldata a lombozathoz jól tapad és perzselést nem 
okozott. Nagy előnye ezen szernek, hogy köd alakjában hull le a fecsken-
dőből a levélzetre, mig a közönséges bordói lé esőcseppekben, miért is 
ezen utóbbiból kétszerannyi kell, mint a „bordói por" oldatából. Papp Miklós, 
szőőbilrtokos. —: ' 

Kis -Mányok (Tolna vm.). 
A peronoszpóra ellen az idén két izben védekeztem dr. Aschenbrandt-

féle „bordói porral". Először 1 kg., másodszor l'/a kg. port vettem 1 hliter 
vízre. A vernéi -egyáltalán nem mosta le az eső, ugy hogy még szüretkor is 
látható volt a levélzeten. Ezen szernek előny, igen nagy, mert elkészítési 
módja egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb, a gép munkája is szakadatlanul folytat-
ható. Coriáry István, szőlőbirtokos. 

Alső-Nána (Tolna vm.). 
A peronoszpóra az idén későn, julius végén lépett fel, s igy három, 

idejében alkalmazott permetezéssel képes voltam megvédeni szőlőmet a 
betegség ellen. Első permetezésnél l°/o, második és harmadik permetezésnél 
2°/o-os „bordói por" oldatot használtam. A perme oly jól tapadt a levélzethez, 
hogy augusztus végén permetezett tőkéken még október végén is látható volt és a 
mellett a helyesen kezelt szőlőben a peronoszpórának még nyom i mutat-
kozott. Nagy előnye ezen szernek, hogy az egyszer megszáradt oldatot semmi-
féle eső le nem mossa, s igy a permetezés megismétlése sohasem válhatik 
szükségessé. Theuerle Henrik, szőlőbirtokos. 

— Dunafö ldvár (Tolna vm.). 
A bordói porral háromszor védekeztünk és minden alkalommal lU^/o-os 

oldatot-készíttetünk. A por könnyen oldódott, a gépnél dugulás nem Tördult 
• elő. A perme, oly jól tapadt, hogy még szüretkor is látható volt a lombo-
zaton, perzselést pedig a bordói por-oldata még a zsenge hajtásakon sem 
idézett elő. Szőlősgazdák Védekező-Egyesülete nevében Dezső, elnök. 

(Folyt, köv.) 

2. A dr. Aschenbrandt-féle r é z k é n p o r elismerő 
levelei. 

Letenye (Zala vm.). 
Lisztharmat ellen az idén háromszor védekeztem és a betegség nem 

öltött oly nagy mérvet, mint előző esztendőkben, de igy is jó hasznát 
vettem a „rézkénpornak", mert, nemcsakhogy semmi oidium károm nem lett, 
hanem a por, a fürtök és vesszők érését gyorsította. A rézkénpor a közön-
séges kénportól elüt nagy finomsága és főleg azáltal, hogy sem a fürtök, 
sem a kierjedt bornak kellemetlen szagot nem ad, minélfogva ezen szer 
az eddig használtakat kétségen kivül felülmúlja. Vajda Manó, szőlőbirtokos. 

— Stridő (Zala vm.). 
Vidékünkön a lisztharmat rendkívül nagy mértékben lépett fel a nem 

porozott szőlőkben, ugy, hogy azok termését nagy részben tönkre tette. Én 
háromszori előzetes porozással azonban nagyon jó eredményt értem el, 
mert a betegség csekély mértékben lépett fel nálam és utólagos porozás 1 

annak terjedését is megakasztotta és a beteg bogyókat legnagyobb részben meg-
gyógyította. Danicz János, áll. isk. igazgató, szőlőbirtokos. 

Köveskál la (Zala vm.). 
Dr. Aschenbrandt-féle „rézkénport" május 28-án használtam először 

szőlőmben. Porozás után a vessző rohamosan kezdett fejlődni ugy, hogy 
junius 10-ig a karó tetejét is elérte. Julius' közepén másodszor fujtattam 
be a szőlőt s örömmel tapasztaltam, hogy lisztharmat nálam' sehol nem 
jelentkezett. Szüretkor daczára a porozásnak sem a fürtök izén, sem a kierjedt 
boron semmi utóizt nem lehetett észlelni. Ezen kiváló szernek alkalma-
zását mindenkinek legmelegebben ajánlhatom. Kun Lajos ref. tanitó, 
szőlőbirtokos. 

Megbízottak kerestetnek a községekben szőlős vidékeken, akik a porok terjesztésével és megrendelések gyűjtésével foglalkoznak. 
A megbízottak ke l lő kedvezményben részesülnek. 
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# 52819. sz. VIII—1. 

: Hirdetés. 
• 
• 360000 azaz: Háromszázhatvanezer 
• kilogramm rektifikált szénkéneg szál-

lítására pályázat nyittatik. 
^ Azok, a kik ezen szénkéneg mennyiség szálli-
Q tasára vállalkozni hajlandók, felhivatnak, hogy erre 
• vonatkozó a j á n l a t u k a t zárt borítékban leg-
® később 

• folyó évi julius tó 10-ike déli fél 12 óráig 
• a földmivélésügyi minisztérium házi pénztárához 
• czimezve (Budapesten, Országház-tér 11. szám.) 
® nyújtsák be, mely napon déli 12 órakor a minisz-
J terium tanácstermében a beérkezett ajánlatok bizott-

; ^ ságilag nyilvánosan felfognak bontatni. 
Q A szénkéneg szállitására vonatkozó részletes 
• feltételekről a vezetésem alatt álló minisztérium VIII/1. 
• osztályában tájékozás szerezhető, de kívánatra a fel-
• tételek — írásba foglalva — meg is küldetnek. 

0 Budapest, 19ÖÍ. junius 18-án. 

• 4125 Magy. kir. földmivelésügyi miniszter. 

A magyar kir. államvasutak 
bu dapest-jobbp. üzletvezetősége. 

18669/901. 
Pályázati hirdetmény. 

A győr állomáson levő fűtőházak fedelein alkalmazandó felülvilágítók és sze-
lelök előállítása körül teljesítendő munkák biztosítására ezennel nyilvános verseny-
tárgyalást hirdetünk 

A teljesítendő munkák mennyiségére vonatkozó bővebbi adatok, valamint az 
ajánlati minta a pályázati feltételek, nemkülömben az egyezmény tervezete az alól-
irott üzletvezetőség pályafentartási és épitési osztályának hivatalos helyiségében 
(Külső kerepezi-ut szemben a keleti p. udvarral) és győri osztálymérnökségünknél 
(Győr sz. kir. város székháza) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok legkésőbb f. év junius hó 28-án 
déli 12 óráig a jobbparti üzletvezetőség titkárságánál nyújtandók be következő fel-
irattal : „Ajánlat a győri fűtőházak fedeleinek átalakítására". 

Bánatpénz fejében legkésőbb f. évi junius hó 27-ig déli 12 óráig 900 korona 
azaz kilenczszázkorona készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 
gyüjtőpénztárunknál leteendő. 

Az értékpapírok a budapesti, illetőleg bécsi tőzsdén legutóbb jegyzeit 14 nap-
nál nem régibb árfolyama szerint, de a névértéket meg nem haladó értékben fo-
gadtai nak el. 

Takarékpénztári betétkönyvek bánatpénzül nem tehetők le. Posta utján bekül-
dendő ajánlatok és bánátpénzek téritvény mellett adandók fel. 

A bánatpénz lefizetéséről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. Szó-
ban forgó munkára csakis magyar állampolgárok pályázhatnak. Az aján'atok között 
a. szabad választási jogot magunknak tartjuk fenn. 

Budapest, 1901. junius hóban. 
A magy. kir. államvasutak 

budapest jobbparti üzletvezetősége. 
(Utánnyomás nem dijaztatik. 

K i z á r ó l a g e l ső rendű 

m a g y a r e r d é l y i f a j 

i g á s ö k ö r 

é s n ö v e n d é k m a r h a 
gazdag választékban kapható 

L Á S Z L Ó T E S T V É R E K 
Nagy-lklódon p o s t a - t á v í r d a - é s v a s ú t á l l o m á s 

a Szamosvölgyén Kolozsvár közelében. 

Tenyészjuh eladás. 
A K i s - L á n g i g a z d a s á g b a n j u t á -

n y o s á r o n e l a d a t i k r é s z b e n v a g y 
e g é s z b e n a t e n y é s z t é s f e l h a g y á s a 
f o l y t á n a z ö s s z e s 

Rambouillet faj juhállomány 
m e l y á l l : 

4 0 k o s , 
8 9 6 a n y a , 
2 3 0 k é t é v e s a n y a , 
2 3 2 e g y é v e s a n y a , 
2 4 6 a n y a b á r á n y , 
2 6 8 k é t é s e g y é v e s U r ü 
2 3 5 U r ü b á r á n y b ó l . 

B ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s s a l a g a z d a s á g i 
i n t é z ő s é g s z o l g á l K i s - L á n g o n u t o l s ó 
p o s t a L e p s é n y , F e j é r m e g y e . 4139 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvas-

tak igazgatóságának érte-
sítése szerint Kereskede-
lemügyi m.. kir. miniszter 
ur ő , nagyméltóságának 
rendeletéből a budapest-
dombovári vonalon Buda-
fok és Érd állomások kö-
zött levő 10. számú őr-
háznál létesített „Érd meg-
állóhely" f. évi május hó 
11-én a személy- és pod-
gyász forgalma megnyit-
tatott." 

Az igazgatóság. 

„Bakáék 
Boszniában" 
czimü humorisztikus 
kötet. Bolti ára 3 ko-
rona. Kapható ugy e 
lap kiadóhivatalában, 

mint a szerzőnél: 

L a k y I m r é n é l , 
BUDAPEST, 

IV., Szerb-utcza 3. 
Magy. kir. államvasutak. 

Hirdetmény. 
Mérsékelt áru menettérti 

jegyek életbeléptetése 
Debreczen és Bocskay-kert 

állomások között.) 
A magy. kir. államvasutak 

igazgatóságától nyert érte-
sítés szerint f. évi julius 
hó 1-től Debreczen és 
Boeskay-kert között sze-
mély- és vegyes vonatokon 
2 napig érvényes mérsé-
kelt áru menettérti jegyek 
léptettetnek életbe és pe-
dig a II. osztályban 0.40 
korona áron. 

Budapest, 1901. június 

Az igazgatóság. 

8 HP. loko mobil 
Clayton és Shuttleworth-féle gyártmány csak egy 
hónapig volt használattá n, olcsón eladó. 
Felvilágosítással szolgál n ,e(heo Quinz, Wien 

3 /3 Löweng-asíse 53/a. sz. 4141 

Ha jé j á ra t j egy zék. 

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

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

1901. j n i i u s h a v á b a n a k ö v e t k e z ő gőzösök i n d u l n a k : 

.. Hull̂ Neweaatle t 

..—ntwerpen, SJbeai 
Oportő, Bordeaux 

lltmány b. 
A *-gal jelölt megjelölt viszonylatokban a gOzSa Ti 

H o n n a n | H o v á a gÖZÖS ni 

Szent László 
Mátyás' király 

Középtengeri szolgálat. Fram0-MaIta-SiciL_ 
ronal. FIÚMÉBÓL: „Tisza" 4-én, „Adria" 11-én, „Rákóczy" 
18-án, "Árpád" 25-én, MARSEILMBÖL: „írpád" 7-én, „Buda* 
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| Gépészeit, gyárosok, malomtulajdonosok és gozkazántulajöonosok 
| n e m n é l k f i l ö z h e t l k 
f i a gépek szerkezetére, kezelésére és a gépészek oktatására nézve Magyaror- J 
IP szágnak egyedül és legjobban szerkesztett ' 

I GÉPKEZELŐK LAPJA 
czimü szaklapot, 4140 j 

' melyet V É C S E I E D E magy. kir. iparfelügyelö szerkeszt. 
Előfizetést ára félévre 4 ltorona. 

\ Megrendelhető a kiadóhivatalban: [BUDAPEST, Soroksári-utcza 5. 
Mutatványszámot kivánatra ingyen. 

Magyar királyi államvasutak. 
Üzletvezetőség Cebreczen. 
143.62. sz. .II. 1901. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak Szatmár-Németi állomásán 1901. évi deczem-

ber 31-én a vasúti vendéglő bérlete lejár; ugyanazon időponttól számítandó három 
évi időtartamra ezen vendéglő bérletére ezennel zárt ajánlati tárgyalás hirdettetik. 

Az egy koronás bélyeggel és, — ajánlat a m. kir. államvasutak Szatmár-
Németi állomásán levő vendéglői üzlet bérletére — felirattal ellátott, nemkülönben 
a kellő okmányokkal felszerelt, borítékba zárt és lepecsételt ajánlatok 1901. évi? 
julius hó 15-én dé[i 12 óráig a m. kir. államvasutak debreczeni üzletvezetősége 
titkári hivatalához posta utján, térti vevénynyel nyújtandó be; — ugyanazon idő-
pontig bánatpénz fejében pedig 600 (Hatszáz) korona készpénzben küldendő be, 
függetlenül az atánlattól, a debreczeni üzletvezetőség gyüjtöpénztárába posta utján 
jelen pályázati hirdetmény számára való hivatkozással. 

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek nevezett üzletvezetőség III. (forg. 
és kereresk.) osztályában (Tisza palota II. em. 25. ajtó) a hivatalos órák tarlama 
alatt (d. e. 8—12 és d. u. 2—4 óráig) megtekinthetők; miért is az ajánlat tevőkről 
féltételeztetik, hogy azokat ismerik ós magukra nézve egész terjedelmükben kötele-
zőknek elfogadják. 

A feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határidőn tul beérkezendő ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A magy. kir. államvasutak fenntartják maguknak azon jogot, hogy a pályá-
zók közül — tekintet nélkül a felajanlott bérletösszeg nagyságára — szabadon 
választhassanak. 

Debreczen, 1901. junius hó. 
Az üzletvezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Uradalmak, gazdaságok, földbirtokosok, szeszgyárak stb. 
körében kitűnően bevált 

| P G f * (Porcel lán-Emai l -Fes ték) 
Falakon és fán porcellánszerü, mosható mázolatot ad. 

Legnagyobb tisztaság. — Sok évi tartósság. 
Nincs por, piszok, penész a vele mázolt falakon. 
Gazdasági üzemek, mint tej-, vajkezelési és sajtkészitési 
helyiségek, istállók, gépházak, élesztőkamrák, konyhák, 

fürdőszobák, klosettek stb. részéré felette célszerű. 
Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak 

az egyedüli gyárosok: a) 

Lutz Ede és Társa, 
Üzletvezetőség Aradon. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. k. államvasutak piski-petrozsényi vonalán levő Bajesd állomáson egy 

földszintes altiszti laképület, gazdasági udvar, kut, szemét verem és sütőkemencze, 
a puji állomáson két viztartányu szabványos vizállomási épület, két toldalék épület 
vizállomási kut és csatornák, a petrozsényi állomáson egy emeletes kezelési és 
laktanya épület és egy emeletes váltóállító torony, Petrozsény állomás mellett pedig 
egy földszintes egyszerű őrház, melléképület őrházi kut és sütő kemeneze építési 
munkáinak előállítására ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik, melyre a 
jogérvényesen kiállított ajánlatok 1901. évi junius 27-ének d̂ éli 12 órájáig a m. kir. 
államvasutak aradi üzletvezetőségének titkárságánál, nyújtandók be. 

Később beérkező ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlatok között a szabad választás jogát, tekintet nélkül a pályázás 

mérvére és az árakra az üzletvezetőség magának tartja fenn. 
A lepecsételt ajánlatok borítékai a következő felirattal látandók el: 
„Ajánlat a magy. kir. államvasutak piski-petrozsényi vonalának egyes állo-

másain szükséges magas építmények előállítására. 
A létesítendő épületek tervei a m. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége 

építési és pályafentartása osztályában a hivatalos órák alatt megtekinthetők s a 
verseny feltétel, szerzőbési tervezet, ajánlati minta és az árjegyzékek mintái ugyanott 
5 korona áron megszerezhetők. 

Aradon, 1901. junius hó 13-án. Az üzletvezetőség. 

A nyitrai püspökségi uradalom 
alant jelzett gazdaságaiban árverés utján eladatnak 

Erdélyi Tordai fehér tinók 
Puszta -Vogyevad, vasutáll. N.-Kosztolány, jul. 1-én d. e . 9 óra 

10 drb 4 éves 

Összesen 14 drb 

Radosnán, vasútállomás Pöstyén, julius 1-én d. u. 2 óra 

Összesen 65 drb 

Lakácson, vasutáll. Elecske v. Üzbégh, julius 2-én d. e. 9 ( 
7 drb 2 éves 

24 > 3 » • 
30 > 4 » 

Összesen 61 drb 

Előzetes bejelentés esetén a fentjelzett állomásokon fogatok-
ról gondoskodva lesz. Kérdésekre bővebb felvilágosítást ad M o -
csonokon vasútállomás T o r n ó c z 

S z á m t a r t ó i h i v a t a l . 

H i r d e t é s e k 
f e l v é t e t n e k :i k i adóh iva t a lban 

Budapest, IX., Üllői-út 25. szám Köztelek. 

M e g j e l e n t 
I a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi 
; minisztérium anyagi és az Országos 
I Központi Hitelszövetkezet erkölcsi tá-

mogatása mellett 
Dr. G A L O V I T S Z O L T Á N 

A Magyar 

Szövetkezeti Jog 
[ cz. müve, mely a szövetkezetekre vonatkozó összes jog-
! szabályokat tárgyalja és az összes szövetkezeti eszme min-

den barátja számára 

nélkülözhetetlen kézikönyvül szolgál 
Ezen mü utmutatőul szolgál: 

a szövetkezetek alapítására, 
a tagok jogviszonyaira, 
a közgyűlés, igazgatóság és felügyelö-

| bizottságra, ezek tagjainak jogaira, köteles-
j ségére, felelősségére stb. 

A mü ára portomentesen megküldve 6 K 20 fillér. 
Kötve 7 K 20 fillér. Megrendelhető 
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2260. ad szám. 

ÉRTESÍTÉS. 
A pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir . 

katona-élelmcző raktároknál és pedig: Pozsonyban 
1901. évi ju l ius 11-én, Soproniban 1901. évi ju l ius 
hó 8-án és Komáromban 1901. évi ju l ius 3-án dél -
előtt ÍO órakor, az i l lető élelmezési kerületek szá-
mára 1901. évi szeptember 1-től 1903. évi augusztus 
31-éig ter jedő időre széna, alom- és ágyszalma, tűzifa 
mint kőszén élelmezési szükséglet bérbeadása nyi l -
vános tárgyalásban fog biztosittatni. 

Az egyes czikkek és azoknak a különféle ál lományokban 
való szükséglete az erre vonatkozó részletes 2260. ad számú tudó-
sításból észlelhetők, valamint minden ezen bérleti üzletre irányuló 
feltételek a pozsonyi, komáromi és soproni cs. és kir. katona-
élelmezési raktáraknál meglevő feltételi füzetekből naponta a 
hivatalos órák alatt kivehetők. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott és lepecsételt ajánlatok a . 
bánatpénzzel együtt és egy időben a pozsonyi, komáromi és soproni 
cs. és kir. katona-élelmező raktároknál a tárgyalási napon leg-
később délelőtt 10 óráig benyújtandók. 

Kelt Pozsony, 1901. évi junius hó 6-án. 

Az 5. hadtest cs. és kir. hadbiztossága. 

M o s t j e l e n t m e g ! 

Érdekes! S z é p ! Hasznos! 

„ K S s « S z é k e i y p u s z t u l á s a " . 
Regény a magyar szabadságharcz ide-
jéből. Irta: Péterfy Tamás. A teljes 
regéay (200 oldal, 24 szép képpel dí-
szítve) á r a 1 K o r o n a (portó 20 fillér). 

Szinte jól esik a magyar olvasó 
szivének, ha a sok seléjtes idegen regény 
olvasása után egy érdekes magyar 
regényt olvashat, melynek története 
szabadságharezunk dicső idejében esik. 
Ajánljuk mindazoknak, akik az érdekes 
de tősgyökeres magyar olvasmányokat 
kedvelik. Szebb ajánló sort nem Írhatunk 
Péterfy ez uj könyvéhez, mint azt: hogy 
ez már a tizenegyedik könyve, melyeket 
a magyar közönség örömmel fogadott 
és pártolt. 

Megrendelhető levelező-lapon vagy 
1 korona 30 fillér beküldése 
ellenében portómentesen. 

Czim: PÉTERFY TAMÁS, 
Budapest, IX., (Köztelek) 

Élelmi íawek értéke*!-
V té»ét eszközük az elö-
L irt «/• mellett 

I Felvilágosítást ég cso-
I magolást utasítást In-
I gyen nynjt tagok és 

nem tagoknak. 

^ Magyar Gazdák & 
Vásárcsarnok EHáté Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONT! VÁSÁRCSARNOKÁBAN, 

J>) Sürgönyczim: Aurora—Budapest. ̂ ^ 

Hnsnemüket, füstölt 
hnst, vadakat, szárnya-
sokat—élő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

, Nagy-Lapás, Nyitra-

Eladó 
TJngmegye szobránczi járátá-
sától ' 'köveit m^Sténtr Alsó" 
fekv™l)00 hoWnyî tag'osított, 
szép földbirtok, uri kas-
télylyal, szép parkkal és 
bőséges, kitűnő karban levő 
gazdasági épületekkel. A birtok 

S n t J f ö l d f 80Ö hofdny 

ttinö minőségű ^kaazálóvaL 

Tgii.tcznill, Nyíregyházán. 

Híemesi-lilrtok! 
600 magyar hold, ebből 4( 
hold szántóföld, a többi r< 

HALDEK 
m a g n a g y k e r e s k e d é s e 

B u d a p e s t , 
Károiy-körut 9. sz. 

eredeti norinbergi 

magas csiraképességü 

POHÁNKÁT, 
szürke és piros 

KÖLEST, 
világos hosszuszálu 

R a p h i á t 

S " e I 

o 
X 

I ^ l l 

o 1 
P Q fe 

3 1 0 0 hold fö ld 
egy '̂ Sbah, 
kavicsbánya' tizemben, kitűnő 
immúnis szőlötalaj 250 holdig 
cement és mészgyár 

Szőllő 1< 

fizetési 'feltéteJek/ l^ynOk 
Vendel, Lesencze-Tomaj. 4C 

2000 drlb 
iskolázott, szép egyenes, egész 1 
séges 3—4 méter magas kőris, a 

Albán j-Torna 
vármegyében, Kassa mellett 
Györgyiben, 693 kat. hold ki-

kerestetik őszi átvételre. Aján-
latok gróf Mailáth József tiszt- SSHÍCX'aiSt 
ruLta-Kalád! n. P°.2Sá?ospatak. 

Káposztarepczét, 
bánáti-repezót, 

homok-bükkönyt, 
őszi bükkönyt, 

őszi borsót, 
biborherét, 

mustár- és 
csibehurmagot 

RŐzgoanybane.r6nCZ " 4091 Káposztarepczét, 
bánáti-repezót, 

homok-bükkönyt, 
őszi bükkönyt, 

őszi borsót, 
biborherét, 

mustár- és 
csibehurmagot 

Eladó 

a kiadóban. 4065 

Káposztarepczét, 
bánáti-repezót, 

homok-bükkönyt, 
őszi bükkönyt, 

őszi borsót, 
biborherét, 

mustár- és 
csibehurmagot 

Eladó 
kényelmes urilak, gazdasági 
épületekkel, nagy konyhakeit 
és gyümölcsössel. Esetleg 
évi bérletbe is kiadható- Tulaj-

WOLF SOMA 

Budapes t , YIL, Kerepes l -u t 10. 

Tej!! Tej!! 
Azon tej termelök, kik tejüket 

II. évfolyam. 
Szerkeszti és kiadja 

J e s z e n s z k y P á l 

valamint a Tejtermelök Egye-
sülete tagjainak ajánlott kül-

3 kor. 3© f i l l . 
Bolti ára 4 korona. 
Tejgazdasággal foglalkozók-

nak nélkülözhetetlen. 
Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban, Bpest, IX., Üllöi-

ut 25. szám. 

Eudapest, VII., 
Csömőrí-út 15., II. 8. 

fóunfeát: 
Baromfi hizlalás 1 kor. 
Baromfi 
Tyuktenyészte 
Lud- ós kacSö-i-ciijc 
Pulykatenyésztés' 2 

Megrendelhetők 
a szerzőnél, leg-
egyszerűbben a 
pénz előleges be-
küldése mellett. 

Birtokbérleti hirdetés. 
Budapesttől 20 kilometer távolságra, közvetlen a 

vasút mellett fekvő 2000 holdas birtok 1901. ok-
tólber 1-től 6 esetleg 10 évre haszonbérbe adatik. 
A birtokból 1380 hold szánfólöld ,80 hold belsősé", 
(jó lakház és gazdasági épületekkel) szőlő és faül-
tetvény, 540 hold kaszáló és legelő, melyből 120 
hold még szántóföldnek feltörhető. Felvilágosítást ad 
dr. Enessey Pál és <Snoth Sándor ügyvédek 
irodája Budapesten, IV., Kaplony-utcza 7. szám. 

Ügynökök kizárta. 4105 

Uradalmi birtok eladás. 
Vb. Weisenbacher Endre esődtömegéhez tartoió Nógrád 

megyében Karancs-Berény, Lapujtö és Karancs-Keszi köz-
ségek határaiban fekvő ca. 5141 hold (pr. 1200 •«) ura-
dalmi birtok, melyben szántó 1341 h., kert 12 h. rét 
112 h., legelő 677 h., erdő 2772 h., szőlő 60 h. termé-
ketlen (ut, csapás, árok) 167 h. akár együttesen, akár 
községek szerinti részekben szabad kézből eladó. 

Ezen birtokok Salgó Tarján vasútállomástól ca. 12 km. 
Losoncztól 18 km. távolságra a Tarján-Losonczi törvény-
hatósági útvonal mentén fekszenek, jelenleg is házilag 
kezelve, teljesen felszerelt jó karban vannak. Az uradalmi 
birtok, mely szilárdul épült legnagyobb részt uj gazda-
sági épületekkel van ellátva, gazdag kőszéntelepet és 
üzemben lévő traohit- és bazalt-bányákat tartalmaz. Jó 
vadászat különösen magas vadra. 

A vétel fundus instruktussal vagy anélkül történhetik, 
á Puszta-Kutasi birtokon 56 h. a lejobb min'jségü szőlő-
fajokat tartalmazó házilag kezelt szőlötelep van, epüle-
tekkel, kezelési helyiségekkel, vegyészeti laboratórium-
mal és a szőlőművelés minden modern eszközeivel 

Közelebbi értesítés vagy Dr. Bene Ödön csődtömeg-
gondnok irodájában (Budapest, VI., Váczi-kőrut 76. sz. 
II. em. 14.), vagy Villax Dezső urad. intézőnél Karancs-
Berényben, u. p. Lapujtő. 
4106 -A. c s ö d v á l a s z t m á n y . 

A Gömör-Kishont vármegyei Gazda-
sági Egyesület 

titkári állására 
pályázatot nyitok. Gazdasági szakkép-
zettséggel biró egyének pályázatai julius 
hó 10-éig fogadtatnak el. Az állás 
julius hó végén betöltendő. 

Putnok, 1901. junius hó 17. 
Gróf Serényi Béla, 

4109 elnök. 

J É 
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KIS HIRDETESEK. Csak mezőgazdák és a szakirodalom ter-
ményéi, továbbá állást keresők és adók 
hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes 

rovatban és árban. 

Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hirdető czimé-
nek kitételével közlünk. 

gSgr KIS mRDETÉSEK ELŐRE FHETESDŐH. "Tp® 
Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra 
szükséges levélt>élyeg;et vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Urad. főkertész 

a gyümölester 
i javadalmazás 
3 81 tűzifa, : 

Kasznár! állás 
SBOo'^^^SgMdtság'unk-
b más^íatokka! ezimzendőíf" 
Popper lirnő is Henrik 

Felső-Töbörzsők, pósta 
Sárbogárd. 4118 

Földmives-

ki l gazdwágPIkmvitSbtn 
éaaz összes^azdaságî teendök-
tés-j és^hizlalásban jártas, meg-Gazdasági írnok. 

állás7 azonnlf bet0öTtendő!rOsak 
. gazdasági tanintézetet végzett, 
és a gazdasági számvitelben 
figyelembe. Bizonyitványmá-
solatokkal felszerelt folyamod-
központi ^odalmezime^alatf 

Földmives-

ki l gazdwágPIkmvitSbtn 
éaaz összes^azdaságî teendök-
tés-j és^hizlalásban jártas, meg-Gazdasági írnok. 

állás7 azonnlf bet0öTtendő!rOsak 
. gazdasági tanintézetet végzett, 
és a gazdasági számvitelben 
figyelembe. Bizonyitványmá-
solatokkal felszerelt folyamod-
központi ^odalmezime^alatf 

Földmivesiskolát 
kitűnő ^sikerrel v««zett 4 évi 
len egyén, a könyv- és szám-
gazdálkodás minden ágában, 
kezikÍZ°gyaborlatátal eg™*161" 
BífrMts, képzetségének meg-
felelő állást keres julíus 
16-ére, állását esetleg azonDal Az ujnépi 

Földmivesiskolát 
kitűnő ^sikerrel v««zett 4 évi 
len egyén, a könyv- és szám-
gazdálkodás minden ágában, 
kezikÍZ°gyaborlatátal eg™*161" 
BífrMts, képzetségének meg-
felelő állást keres julíus 
16-ére, állását esetleg azonDal 

czimóre küldjék S 

írnok. 
tetik egy kere: 
gazdasági intézi 

beléprsre ; ki ügyes 

zonyitványmásolatol 
bérnokséKénck, a 

Főkertész 

mesen jártla^Folyam 

Pályázat. 
gróf ur Őméltósága slmon-
dasátf írnoki állás jött üre-

Évi fizetés 360 
és teljes ellátás. 
^ Sajátkezüleg irt. 

Méhész kerestetik, 
ki kaptárak készítését és ker-
tészetet is érti ; évi fizetés 80( 
forint és lakás, Gyakorlat: 
képzettségrő bizonyítványok 
L,. M. Pettend, Fejérmegyc 

Á L L Á S T K E R E S Ő K . 
Gazdatiszt, 

kitünS praxissal, 43 éves, róm. 

gazdaságban, állattenyésztés, 
tehenészet stb. teljesen jártas, 
kinbk^igen jó bizonyítványai 
delkezik, mielőbbi belépésre 

Állást keres 

;öbb évi gyakorlattal 
teres gőzmalomban, 
Jelépésre. Czime S. J 

A gróf 
Esterházy-féle csák-
vári földműves - is-
kólát több. a katonasoro-

Irnoki 

keresztény fiatal ember 
grófi uradalomból 2 é 

Kitűnő 
íodó, nős, gazdasági ae-
,n alkalmazva, Erdély-

Aratási IS cséplési idényre földmi 
Staekég»jánlktztkemoei 

r°?0vaÍ9műnkáISöööféés" 
iOt berendez, keres magá-
Sveŝ  áUást. Az állást azon. 

iesen jártas, mérlegképes, 
ieljefen bírja? Több évig ej 

^ ^ Gazdatiszt 

praxissal, a gazdaság min 
ágában kilünően jártas, m 

Ispánt állást 
olát kitűnő sikerrel végzett 

í virágkötő, a spárg; 

Zábláth, Zemplénit 
Uradalmi mftkertész, 
beszél magyai'ulf^németül "és 
tótul, ^erőteljes, a modern 

Földmives-iskolát 

állá t k ! 7 é 

alkrimazást'óhaj^nylm^ hc 
hatja. Czlm a ki a v 

Uradalmi főkertész, 

rurendtartő, szorgalmához ál-
landó alkalmazást keros, f. év 

a díjazásban 
es megkere-
jelige alatt 

^ Tehenész-gazdai 

mTgkeras'Lek^í^Sdóhila-talba intázendők. 4098 

ember: Ŝ jráki Gábor, Jász-
^ Tehenész-gazdai 

mTgkeras'Lek^í^Sdóhila-talba intázendők. 4098 

Gazdatiszt 
dálkodásmindeirágiban fár-
és^cséplJsi8ídőr°e "mint"kise-
gttő ajántozik. Megkeresések Hirdetmény. 

kir. Jf»Idmi™eBZ1skofáb«n'folyó 

telVe°smUjáitass1ágngáin bírnak! 

megkMeséseLe4,,tké1z^gel 
válaszol a fizetés megjelölése 
mellett az igazga'óság. 4110 

Gazdatiszt 
dálkodásmindeirágiban fár-
és^cséplJsi8ídőr°e "mint"kise-
gttő ajántozik. Megkeresések Hirdetmény. 

kir. Jf»Idmi™eBZ1skofáb«n'folyó 

telVe°smUjáitass1ágngáin bírnak! 

megkMeséseLe4,,tké1z^gel 
válaszol a fizetés megjelölése 
mellett az igazga'óság. 4110 

Október 
elsejére isprtni állást ke-
baV^e^^liöbb^^da" 
sűg-i iskolát jelesen vég-
zett, s szolgálata után 
kitűnő bizonyítványok* 

eti ^ " f áiiá t k 

la 'ám 26 Tétgesendaen' g'kz'dá 

síeptember3™p októbtr^hó' 
tatni óhajtja. Szíves megkere-
a^kiadóhiTataf továbbit' 4129 

Erdélyi 
toklyó, körülbemiTS-omszáz* 
kiadóhivatalban. ' 4118 

eti ^ " f áiiá t k 

la 'ám 26 Tétgesendaen' g'kz'dá 

síeptember3™p októbtr^hó' 
tatni óhajtja. Szíves megkere-
a^kiadóhiTataf továbbit' 4129 

Prima 
tenyészbikák,̂  kiváló ^fajta, 

eladókbGut"vS^ 

eti ^ " f áiiá t k 

la 'ám 26 Tétgesendaen' g'kz'dá 

síeptember3™p októbtr^hó' 
tatni óhajtja. Szíves megkere-
a^kiadóhiTataf továbbit' 4129 

V ö r ö s t a r k a 
t i n ó 

és 

Ü S Z Ő 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való Skrök eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
W E I L E f ^ 8 $ E I S N E Í ^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

^38 éves, 

Bo?soedm^e 

V ö r ö s t a r k a 
t i n ó 

és 

Ü S Z Ő 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való Skrök eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
W E I L E f ^ 8 $ E I S N E Í ^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

Főtiszti állást keres 
egy a modern gazdaságigtudo-

igazságos és megbizha'ó! 
alatt a kiadóhivatalban. '^ÓII 

V ö r ö s t a r k a 
t i n ó 

és 

Ü S Z Ő 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való Skrök eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
W E I L E f ^ 8 $ E I S N E Í ^ 

Kis-Czelli kereskedők. 

Főtiszti állást keres 
egy a modern gazdaságigtudo-

igazságos és megbizha'ó! 
alatt a kiadóhivatalban. '^ÓII 

Eladó tenyészmén. 

te^ese^Wfálődötl'szé^'tesl 
alkatu, vasderes színű, telivér 
lehet „Uradalmi Tlszttur-
tőságnál" Tura, Pestmegye. 

Állást keres 

béruradalmakban szerezte, ugy 
a mezőgazdaság minden ágá-
ban, mint a könyvelésben is 
teljesen járias szerény igények-
kel megfelelő állandó állást 
„Törekvő"']^! tfatTTkiadó-

Eladó tenyészmén. 

te^ese^Wfálődötl'szé^'tesl 
alkatu, vasderes színű, telivér 
lehet „Uradalmi Tlszttur-
tőságnál" Tura, Pestmegye. 

Állást keres 

béruradalmakban szerezte, ugy 
a mezőgazdaság minden ágá-
ban, mint a könyvelésben is 
teljesen járias szerény igények-
kel megfelelő állandó állást 
„Törekvő"']^! tfatTTkiadó-

Kerestetik 
egy darab 4-6 éves idomított, 
leg sötét színű ponny ló. Ér-
nyák Lajos urad. ispánhoz 
küldendő.Perbenyíkre. 4U79 

Á L L A T O K . 
SOO drb 

landchlna esetleg ̂ ezek^k^ 

vételr^ke^e^'toek.'Mef-
keresések az ármegjelölésével 
a kiadóhivatalba kéretnek 

„Sertés" ozim alatt. 

Hontmegye. 4078 landchlna esetleg ̂ ezek^k^ 

vételr^ke^e^'toek.'Mef-
keresések az ármegjelölésével 
a kiadóhivatalba kéretnek 

„Sertés" ozim alatt. 

Eladó 
400 anya. 350 ürü, 40 kos, 1T0 
tokjuh,̂ 220 bárány, összesen 

Sgban'.jj d'íb simmentíiaH, 

fatiak^ővebb^elvüág^sttlst 
nyújt Gaal József földbirtokos, 
Pamuk, posta Somogyvár. 4144 

Eladó 
méltóságos gróf Teleki Géza 
örökösei felsőszőesi gazdasá-
gában 80 drb fehér jegytelen 
erdélyi raezka kos. Érte-
kezhetni Szabó Lajos intéző-
^vel^Felső-Szöcs, Szolnok-

Eladó 
400 anya. 350 ürü, 40 kos, 1T0 
tokjuh,̂ 220 bárány, összesen 

Sgban'.jj d'íb simmentíiaH, 

fatiak^ővebb^elvüág^sttlst 
nyújt Gaal József földbirtokos, 
Pamuk, posta Somogyvár. 4144 

Eladó 
méltóságos gróf Teleki Géza 
örökösei felsőszőesi gazdasá-
gában 80 drb fehér jegytelen 
erdélyi raezka kos. Érte-
kezhetni Szabó Lajos intéző-
^vel^Felső-Szöcs, Szolnok-

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert sm 

uradalmi Igazgatóságánál 
Strilek, 

M o r v a o r s z á g . 

Haaaa vetőárpa 

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert sm 

uradalmi Igazgatóságánál 
Strilek, 

M o r v a o r s z á g . 

Haaaa vetőárpa 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka aimmenthaü jellegű l—g, 
(8) évei 1346 

növendék ökör 
és öszö borjakat 

úgyszintén legprímább 
j á r m o s Bkr'sket 
lag jutányosabb rákon ajáu-

Kle in és Spitzer 
Kis-Czeill kereskedik. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra il elfos ad tatnak. 

mig a készlet tart 100 kgként 
19 koronáért kapható 
vasúti állomásainktól. 

o ^ Eladó ^ 

li"évess^tttiiő alkotásuk 
erős csontn, tenyésx-képes bika. Ugyanott szám-
feletti 4 drb 5 éves telién 
Bird Albert^tebenészete,' 

60 drb 
2 évet töltött, erdélyi fajta 
adírBSó6'l8tvány0birtorkonsnáí" 
Monostorszegen" u" p. Deés' 
(Erdély.) ' 4056 

o ^ Eladó ^ 

li"évess^tttiiő alkotásuk 
erős csontn, tenyésx-képes bika. Ugyanott szám-
feletti 4 drb 5 éves telién 
Bird Albert^tebenészete,' 
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GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

Izlandé vágyik elválallsi; épngy 

m é l y r i g o l o z á s t szőlő-telepitésekhez. 
írdeklMik kéretnek, hegy ftlaiti ecimeahez forduljanak. 

Wn ( r r r D M f l l gtzszántási villalkezí 
U L r r L l t R U , BÜDA PEST-KELEM ÖLD. 

Magyar kir. államvasutak. 
76280/901. sz. CV. 

Hirdetmény. 
Németalföld-osztrák-magyar vasúti kötelék. 

(Uj díjszabások életbeléptetése). 
A fenti kötelék forgalomban f. évi junius bő 1-én uj árudijszabások és pedig 

a II. rész 3. és 4. füzet lépnek életbe, melyek által az 1895. évi április hó 1-től ér-
vényes hasonnevű díjszabások az azokhoz tartozó pótlékokkal együtt hatályon kivül 
helyeztetnek. 

Az uj díjszabások által előidézett dij drágulások és forgalom-korlátozások csak 
f. évi julius hó 15-én lépnek életbe.; 

Az uj díjszabások a részes vasutaknál megszerezhetők. 
Budapest, 1901. május hó 21-én. 

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

! Kaszáláshoz! 
9'MaszálóRf § § 

aczél szénagyüjtőfí, 
eredeti „ J o h n s t o n « - g y á r t m á n y és 

SColiin gswortfí-szénagyüjtöK 
olcsón, szavatolt és utói nem ért minőségben kedvező feltételek mellett 

kaphatók 

Bacher és Hlelichárnál 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

M c C O R U I I C K H A R V E S T I N G I I A I I I I M ] C O M P A I Í 
( O h t i c a g - ó i a r a t ó g é p g y á r . ) 

Kévekötő aratógép „Daisy" marokrakó aratógép 
3 Fiikaszálógép Szénagyüjtö gereblye és 

=5Köszörükészülék Kévekötőfonal 
gyártmányai. 

N e v á s á r o l j o n , mig- gépe inke t n e m l á t t a a 

á r a i n k a t n e m k é r d e z t e I 

O l c s ó T M I - l a l o k r é s z e k ó r i á s i r a k t á r a . 

Tessék mintakönyvet kérni! 
W i l l i a m J. St i l lman igazgató 

B u d a p e s t , V., Yáczi -ut 3 0 . 

«PÁTRIA> irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, Üllöi-ut 25. (Köztelek.) 




