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

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

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesü le t tulajdona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B u d a p e s t (Közteleit) , f í l l ő l -ú t 85 . s z á n 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Hem tagoknak előfizetési dlj: 
Egész í r re 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Arató- és burgonyamivelőgép-

bemu tatás. 
Az OMGE., ugy is mint a Gazdasági 

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

Bejelentési határidő augusztus hó 15. 
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-
kiállitást és ezzel kapcsolatban sörárpavásárt is 
rendez, mely utóbbi már augusztus hó 20-án 
nyilik meg és tart október hó 10-ig. 

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

Árpaminták a kiállitásra augusztus hó 
1—30-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 szét-
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 
terjedő időben. 

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

A komlóminták a kiállitásra 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 kiállitásra 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 Gubitz-
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" f. évi 48-ik számában a Vegyesek 
rovatában vannak közölve. 

Igazgató. 

Pályázati felhivás. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület" az általa kezelt földmivesiskolai alapít-
ványi helyek közül pályázatot h i r d e t : 

1. a Bakó János-féle alapítványra, évi 
ösztöndíj 240 korona. Ezen alapítványra pályáz-
hat elsősorban borsodmegyei illetőségű egyén. 

2. A Nagy-Atádi gazdakör alapítványára 
évi ösztöndíj 240 korona. Pályázhat ezen ala-
pítványra elsősorban nagy-atádi, illetve somogy-
megyei illetőségű egyén. 

További feltételek mindkét alapítványnál, 
hogy a kérvényező magyar honpolgár fia 
legyen, ki 16-ik életévét betöltötte, ami kereszt-
levéllel igazolandó, továbbá iskolai bizonyit-
ványnyal igazolandó, hpgy a pályázó jól tud 
írni és olvasni. 

Pályázhat ezenkívül magyarországi föld-
mivesiskolába már felvett tanuló is, ha ez az 
illető földmivesiskola igazgatója által bizonyítja. 

Kellő okmányokkal felszerelt, bélyegtelen 
kérvények folyó évi augusztus 20-ig az „Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesület" igazgatósá-
gához (Budapest, Köztelek) nyújtandók be. 

Forster Géza, 
igazgató. 

Záloglevelek és kamatozó kötvé-
nyek értékforgalmi adója. 
Már az értékforgalmi adóról 1900. évi 

XI. t.-cz.-ben kifejezést nyert azon szándék, 
hogy nem börze ; illetőleg üzletszerű értékpapír-
átruházás ezen adónemtől megkíméltessék. 
Különösen a záloglevelek tekintetében a törvény 
4. §-ának e) pont ja szerint adómentes ügyletet 
képez az u j értékpapírok kibocsájtása alkal-
mával azoknak első megszerzése, a g) pont 
pedig adómenteseknek mondja ki azokat az 
ügyleteket, amelyek a hitelező intézet és a j.el-
zálogadós között a jelzálogkölcsönök fölvétele 
és visszafizetése alkalmával záloglevelek tekin-
tetében felmerülnek. Ez a törvény, indokolása 
szerint, az amúgy is kedvezőtlen viszonyok közt 
levő gazdaközönség érdekében volt szükséges; 
nehogy az az intézeti kölcsönök fölvétele alkal-
mával még az eddigieknél is nagyobb veszte-
séggel sujtassék. 

A törvény ezen eléggé világos intézkedé-
séből következik, hogy értékpapirforgalmi adó 
nem követelhető sem akkor, ha valamely jel-
zálogintézet a kölcsönt az adósnak záloglevelek-
ben szolgáltatja ki, sem akkor, ha a kölcsön-
vevőt készpénzzel elégíti ki, de még akkor sem, 
ha az ezen utóbbi esetben visszatartott zálog-
leveleket harmadik személynek eladja, mert 

60 koronára 
62 koronára 

mennyiség 
mennyiség szállítottuk le 

:» vegytiszta aussigi és „Hungária" | A Dr. Aschenbrandt-féle bordóipor árát 
r é z g á l i c z i i a k a z á r á t f SO k l g r m m o s z s á k o k b a n á 6 6 k o r o n a 

g g p Í O O kilogrammként budapesti raktámnkban. T 5 és 1 0 k g o s „ a •»<> „ 
a r é z k é n p o r á r á t 5 0 k g o s z s á k o k b a n á 4 6 korona , 5 és 1 0 k g o s z s á k o k b a n a 5 0 k o r o n a . 

„MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE" Bpest, V., Alkotmány-u. 31. 

Mai számunk 30 oldal. 
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hisz ez kétségtelenül az értékpapíroknak első 
megszerzéseül tekintendő, mint ilyen a törvény 
4. §-ának e) pontja szerint az adómentes ügy-
letek közé tartozik. Természetesen nem terjed-
het ki az adómentesség arra az esetre, ha az 
értékpapírokat a kölcsönvevő adja tovább, mert 
a harmadik kézre való átruházás mái nem adó-
mentes. 

Persze ezúttal is, mint a legtöbb esetben, 
a pénzügyi hatóságok tulbuzgalma sietett a 
törvénynek megszorító magyarázatokat adni, 
ami több tekintetben a törvény intencziőjának 
meghiúsítására vezetett és a bürokratikus gya-
korlat kezdett abba az irányba terelődni, hogy 
az értékpapirforgalmi adót megkövetelték olyan 
esetben is, amidőn a kölcsönvevő készpénzben 
elégíttetett ki és az intézet a zálogleveleket a 
piaczra bocsátotta. 

Ezenfelül a pénzügyi hatóságok a fenti 
intézkedéseket egyedül a záloglevelekre vonat-
koztatták, de kizárták az adómentesség kedvez-
ményéből azon ügyleteket, amelyek hasonló 
körülmények között úgynevezett kamatozó köt-
vényekre köttettek. 

Ezen anomáliák megszüntetésére szolgál a 
pénzügyminisztériumnak 1900. évi 65,294 és az 
1901. évi 22,548 számú két rendelete, melyek 
közül az első igy szól: 

„Abban az esetben, ha a záloglevelekben 
megszavazott kölcsönösszeg a kölcsönvevő 
feleknek nem zálogleveleknek természetben való 
átadása által, hanem készpénben fizettetik ki 
akként, hogy a zálogleveleket maga a kibocsátó 
intézet árusítja el a kölcsönvevő számlájára, ez 
az értékpapirforgalmi ügylet a záloglevelek első 
eladását, illetőleg megszerzését képezvén, ugy 
az 1900 : XI. t.-cz. 4. §. e) pontja, valamint a 
végr. utasítás 16. §-a értelmében nem esik 
értékpapirforgalmi adó alá; ha azonban a zálog-
levelekben megszavazott kölcsön a félnek tényleg 
záloglevelekben szolgáltatik ki és a záloglevelek 
a kölcsönvevő által árusittatnak el, akkor az 
adós és a záloglevelek megszerzője között léte-
sült értékpapirforgalmi ügylet a hivatkozott 
törvényszakasz és végr. utasítás 16. §-a értel-
mében adómentes ügyletet már nem képezvén, 
értékpapirforgalmi adó tárgyát képezi." 

Az 1901. évi 22,548 sz. rendelet pedig igy 
hangzik: 

„Az 1900 : XI. t.-cz. 4. §. e) pontja értel-
mében a kamatozó kötvényeknek kibocsátásá-
nál is feltétlenül adómentes az az ügylet, amely 

. szerint a kibocsátó intézet a kibocsátott kötvé-
nyeket valakinek első ízben tényleges tulaj-
donába vagy birtokába adja. Az a körülmény, 
hogy kamatozó kötvények csak kölcsönkövetelés 
alapján lesznek kibocsátva és hogy a kölcsönt 
nyerő a kötvények helyett készpénzt vesz át, 
nem adhat helyet annak a felfogásnak, hogy 
ezen kötvényeknek első megszerzője a kölcsönt 
nyert fél volt. Az ingó dolog megszerzése ez 
esetben tényleges átadást igényel, ennélfogva 

• ugy az idézett törvényrendelkezésnek czélzata, 
mint a szerzés jogi fogalmából folyólag első 
szerzőnek ezen esetben is csak az tekinthető, 
aki tényleg kézhez , veszi az újonnan kibocsátott 
értékpapírokat a kibocsátó intézettől." 

Szükségesnek tartottuk ezen két rendelet-
nek ismertetését, amelyek a hitelre szoruló 
gazdaközönségre nézve nem kis fontosságúak. 

Sz. F. 

A viziutak kérdése, 
(VI.) Ausztria a husz év alatt létesítendő 

nagy viziuthálózattal gazdasági függetlenségét 
törekszik biztosítani; mert azáltal, hogy módot 
nyújt a tömegárunak, a nyers anyagnak olcsó 
szállítására, fokozni fogja mezőgazdasági terme-
lését s ha a vámközösség keretében megma-
radunk is, évről-évre kevésbé fog a magyar 
gabonára szorulni; a vámközösség megszünte-
tése esetén pedig a déloroszországi és amerikai 
gabona olcsó behozatalát teszi lehetővé. Abbeli 
reményeinkre, hogy az osztrák viziutakon a 

magyar gabona olcsón jut a cseh, morva és 
sziléziai piaczokra, megadta már a kiábrándító 
felvilágosítást az osztrák viziuti törvény 4. §-a, 

.mely kifejezetten elrendeli, hogy a viziutak és 
azokhoz tartozó létesítmények használatáért 
fizetendő „dijak és illetékek megállapításánál 
az összes hazai termelésnek leghatályosabb vé-
delme, kiváltkép megfelelő tarifális rendsza-
bályok által, a tegteljesebben biztosítandó". 
Nekünk tehát az osztrák viziutaktól nincs mit 
várnunk, hacsak a kiegyezés során oly meg-
állapodás nem jő létre, mely a magyar szállít-
mányoknak az osztrák mesterséges viziutakon 
kedvezményt nyújt. 

Ellenben bizonyos az, hogy az osztrák 
belforgalom várható lendülete a gazdasági élet-
nek hatalmas kifejlődésére fog vezetni Ausz-
triában s a hogy a nagy empóriumok elvonják 
a közel vidék kisebb városainak helyiforgalmát, 
ugy fog visszahatni Bécs kereskedelmi jelentő-
ségének fokozódása Budapestre és első sorban 
a budapesti gabonapiaczra. 

Eddig is az volt a baj, hogy ámbár Buda-
pestet a dunai kereskedelem központja gyanánt 
emlegettük, a budapesti gabonapiacz nem volt 
képes önálló tényezővé fejlődni. Ellentálló ké-
pessége minimális volt s a gabonaárak hullám-
zása közepette egészen alárendelt szerepet ját-
szott. Sohasem képviselte oly erővel a magyar 
mezőgazdasági termelés érdekeit a világkereske-
delemben; játéklapdájaként a külföldi áramla-
toknak ezekhez alkalmazkodott; pedig nekünk 
oly erős és független gabonapiaczra van' szük-
ségünk, mely válságos viszonyok közt is meg-
állja a helyét és számottevő tényező legyen a 
gabonaárak alakulásában. 

Ha most majd Bécs, mint az osztrák 
viziuthálózat központja, a dunai kereskedelem-
ben átveszi a vezető szerepet: a budapesti 
gabonapiacz még szánalmasabb helyzetbe kerül 
s lassankint minden jelentőségét el fogja 
veszíteni. 

A magyar mezőgazdaságnak ez a pusztu-
lás épen nem áll érdekében. A kereskedő 
könnyebben mondhatja: ubi bene ibi patria; 
de a gazdát röghöz köti sorsa s nem futhat 
más, jobb üzlet után. 

A budapesti gabonapiaczot biztositanunk, 
erősítenünk kell. A közlekedés eszközeit ugy 
kell megválasztanunk, hogy az ország minden 
termő vidékéről közvetlen, jó és olcsó ut ve-
zessen az ország szivébe, melynek emporialis 
jelentőségét nem szabad elveszíteni; de más-
részt e központnak arra is szüksége van, hogy 
közvetlenül és függetlenül érje a tengert, az 
összes világpiaczok nagy viziutját, mely minden 
eshetőségre módot nyújt, hogy a hazai termelés 
fölöslegét másutt is értékesíthessük. 

Ausztria most uj gépet állit közgazdasá-
gának ósdi malmába, mert belátta, hogy a régi 
gépekkel ma már nem boldogul és észrevette, 
hogy az uj gép másutt mindenütt kitűnően be-
vált. Drág;a dolog ez az uj gép, annyi bizonyos ; 
de akármilyen drága is, ha nem akarunk tért 
veszteni a világversenyben, nekünk is be kell 
azt szereznünk még pedig sürgősen, hogy mire 
az osztrák malom őrölni kezd, a mienk is 
őrlessen. 

Nekünk nem kell tartanunk az olcsóbban 
termesztett külföldi gabona beözönlésétől; mert 
nálunk a fogyasztás nem szorul idegenre s a 
vámok mindig elégséges védelmet nyújthatnak ; 
mezőgazdaságunknak tehát nincs oka attól 
tartani, hogy ami az olcsó viziutakon hozzánk 
bejő, a termények értékét csökkentheti. Sőt 
ellenkezőleg, épen a mezőgazdának áll leg-
inkább érdekében, hogy minéj olcsóbban szállít-
hassa gabonáját és összes terményeit a piaczokra 
és minél olcsóbb uton jusson a műtrágyához, 
a szénhez, a takarmányhoz, szóval mindahoz, 
amire a belterjes gazdaságnak ma már nélkü-
lözhetlen szüksége van. 

A belvízi utaknak világszerte tapasztalt 
iparfejlesztő hatása csak előny a mezőgazda-
ságra; mert a munkabér emelkedésével járó 
hátrányt bőségesen ellensúlyozza a fogyasztás 

gyarapodása, a termények helyi értékesítésének 
lehetősége. A földérték emelkedése, mely a 
mesterséges viziutak mentén jelentkezik, ékes-
szóló bizonyíték arra, hogy a mezőgazdasági 
termesztés ágazatainak használ a viziut. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
már egyszer állást foglalt a viziutak mellett és 
sürgette a hajózó csatornák létesítését annál is 
inkább, mert ahol hajózó csatorna van, ott 
rendszerint öntözés is berendezhető. Az egyesü-
let állásfoglalása — sa jnos— nem ébresztett 
visszhangot akkor; mert még nem ábrándultunk 
ki egészen a vasutakhoz fűzött vérmes remé-
nyekből. Most már látjuk, hogy sokkal többet 
vártunk, mint amennyit kaptunk. Rengeteg áldo-
zattal két milliárdot költöttünk vasutakra ; de 
a forgalomnak nem voltunk képesek oly lendü-
letet adni, amilyenre szükség volna, hogy a 
fölöslegek és hiányok kiegyenlítésének nagy 
feladata valósuljon. Semmit semjövedélmező helyi 
érdekű vasutakat építettünk s vettük is azoknak 
valamelyes hasznát drága pénzen ; de most 
már a közlekedés kényelméhez szokva, a gazda-
sági lendületnek nagyon véges eszközeit ismer-
jük föl e vasutakban s látjuk azt, hogy az 
áldozat a sikerrel nem áll arányban. 

Most már általános a nézet, hogy a 
vasutak mellett a közlekedésnek olcsóbb és 
hatalmasabb eszközeire is van szükségünk a 
nagy tömegű nyersanyagok megmozditására, 
melyeknél a szállítás gyorsasága nem lényeges. 
Ezek a nyersanyagok nem bírják el a vasúti 
szállítás költségeit; pedig épen ezeknek az 
anyagoknak az értékesítése szükséges s épen 
ezek az anyagok a nagy forgalomnak, a gazda-
hági élet erőteljesebb kifejlődésének ős mükü-
désének a legfontosabb tényezői. 

Az osztrák csatornáknak abban nyilvá-
nuló hatását, hogy virágzó belforgalmat terem-
tenek Ausztriában, mely a dunai kereskedelmet 
is Bécs hatalmi körébe vonja, vasutakkal mes-
terkélt díjszabási rendelkezésekkel ellensú-
lyozni nem lehet. A tapasztalás igazolta már, 
hogy bizonyos mértékben kényszerforgalmat 
tudunk teremteni; de egészséges fejlődést, a 
természetes alapfeltételek biztosítása nélkül, 
mesterkélt eszközökkel kierőszakolni sehol sem 
sikerült. A nagyforgalomnak, a gazdasági élet 
erőteljes kifejlődésének természetes alapfelté-
telei vannak s az államnak és társadalomnak 
közös feladata az egészséges gazdasági fejlő-
dés természetes alapját biztosítani. Nekünk te-
hát az adott helyzettel szemben a saját bei-
forgalmunk fejlesztésével természetes útjait kell 
keresni s bizony mi sem találhatjuk azokat 
másutt, mint a vízen, a tömegszálíitás legol-
csóbb közvetítőjén. 

Hozzá kell fognunk tehát a félbenhagyott 
munkához s az alatt a husz esztendő alatt, a 
míg Ausztriának viziutjai elkészülnek, nekünk 
is ki kell építenünk viziuthálózatunkat, mely-
nek megállapításánál egy alapelv és két fő-
szempont lehet irányadó. Az alapelv: gazda-
sági függetlenségünk biztosítása, minden eshe-
tőségre, minél teljesebb mértékben. 

Az egyik szemporit az, hogy lehetőleg 
minderi részére az országnak kitérjesztessék az 
olcsó szállítás nagy előnye s az orSzág minden 
részéből viziut vezessen Budapestre, a magyar 
viziuthálózat központjába. 

A másik szempont az, hogy minden es-
hetőséggel szemben, tehát még azzal az es-
hetőséggel szemben is, ha az osztrák fogyasztás 
piaczait részben vagy egészben elveszitenők és 
ha kivitelünk Ausztrián keresztül akadályokba 
fógna ütközni, biztosítsuk kivitelünk részére a 
legolcsóbb és legközvetlenebb útirányt a ten-
gerig, saját kikötőnkig, honnan nyüt ut vezet 
a világ minden részébe. 

Az első szempontból folyóinknak hajóz-
hatóvá tételére s az alföldi csatornák és a 
budapesti kereskedelmi kikötő kiépítésére van 
szükség. A második szempontból a budapest-
fiumei viziut az, melynek minden áron való 
létesítése kívánatos. 

Szerencsénkre sem az alföldi csatornák, 
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sem a budapest-károlyvárosi vízíut építése nem 
ütközik nehézségekbe; csakis a károlyváros-
fiumei hegycsatorna elé tornyosulnak terepbeli 
akadályok. De ha az osztrákok vállalkoznak a 
terepakadályok leküzdésére, nekünk se szabad 
visszariadnunk; ha ők megtalálják a módját a 
hegyeken keresztül való hajózásnak, bizonyára 
a mi mérnökeink is meg fogják azt találni. 

A Dunának, Tiszának, Szávának, Drává-
nak, Körösöknek, Marosnak, Szamosnak, Vágnak, 
Kulpának hajózhatóvá tétele, a budapest-
csongrádi, a vukovár-samaci, a szatmár-
debreczen-püspökladányi és temesvár-perjámosi 
csatornák beépítése, a budapesti kereskedelmi 
kikötő és végül a károlyváros-fiumei csatorna 
vagy hajóvasut létesítése — ugy lehet — többe 
fog kerülni ezer millió • koronánál; de husz 
esztendőnk van eme feladatok teljesítésére s ha 
három évtized alatt elő tudtunk teremteni a 
vasutak építésére kétezer milliót, majd ezt a 
milliárdot is előteremtjük valahogy. 

. A budapest-csongrádi és vukovár-samaci 
csatornáknak, a budapesti kereskedelmi kikö-
tőnek létesítése és a Dunának, Szávának, 
Kulpának kisvizállásra is hajózhatóvá tétele oly 
forgalmi politika mellett, mely a viziuti forga-
lom fejlődését elősegíti, már közvetlenül a 
munkálatok befejezése után éreztetni fogja 
gyümölcsöző hatását s ha a nagy feladatnak e 
sürgős és szerencsére kisebb részét az első 
évtized programmjává teszszük, a létesítmények 
nyomán jelentkező gazdasági lendület képessé 
teend a második évtized nagyobb terheinek el-
viselésére. 

Ausztria 90 év alatt törlesztentő s adó-
mentesen 4°/o-kal kamatozó kölcsön utján veszi 
be a viziutak épitési költségeit. Husz év alatt 
a munkálatok előhaladásának s a közhitel 
javulásának fokozódó arányában talán mi is el 
tudnók helyezni itthon a milliárdnyi kötvényt s 
magára az államkincstárra a munkálatok oly 
beosztása mellett, hogy az első évben 10 millió 
koronát s azontúl évenkint 4 millióval többet 
építenénk be, egyelőre nem hárulna túlságos 
teher; mert a 10-ik évvégével csak 280 millió 
korona tőkének kamatait és törlesztését fizetné, 
a mi 14—15 millió koronánál, nem több. Teljes 
egészében csakis a 20-ik év vegén viselné a 
milliárdos kölcsönkamatainak és törlesztésének 
50 milliós nagy terhét; akkor tehát, mikor 
már a kész viziuthálózat hatása teljes mérték-
ben érvényesül uj adóalapokat teremt s az 
államkincstárnak bőséges jövedelmet hajt. 

Az összeg igy is kétségkívül nagy; de 
vájjon nem áldoztunk-e már sokkal nagyobb 
összegeket is a szükség kényszere alatt kevésbé 
gyümölcsözőknek ígérkező beruházásokra ? És 
akkor, mikor mindinkább fenyegető gazdasági 
válság közepette itt a mentőhorgony, melyet 
minden állam két kézzet ragad meg, szabad-e 
messze jövőbeli nagy terhek elvállalásától 
visszariadnunk ? 

Tiz-husz év múlva uj nemzedék lép 
nyomunkba s a viszonyok hatalma párancsoló-
lag int, hogy sorsát biztosítsuk, hogy amit 
elődeink tévedése mulasztott, minden erőfeszí-
téssel, idejekorán helyrehozzuk. 

A beruházásokhoz akkor kell fogni, mikor 
azokra szükség van s hogy égető szükség van 
létesítményekre, melyek a közforgalmi viszonyok 
javulását az általános gazdasági élet egész-
ségesebb fejlődését ígérik, azt mindnyájan 
érezzük s érzik a mezőgazdák is, kiknek ér-
dekében a magyar viziuthálózat kiépítése a leg-
nagyobb és legsürgősebb közgazdasági feladat. 

Krisztirikovieh Ede. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Kovács/ Béla. 

Mennyiben örökittetik át a tej 
zsírtartalma. 

Szarvasmarhatenyésztésünk, de nemcsak 
fi miénk, hanem jórészt egész Európáé irányt 
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változtatott ujabb időben, belterjesebbé lett, s 
főleg a tejtermelésre fektet hovatovább nagyobb 
súlyt. Az alacsonyabb gabonaárak, a talaj 
termőerejének csökkenése rákényszerítik a 
gazdát, hogy több állatot tartson s ez által 
egyrészt nagyobb jövedelmet, másrészt a talaj 
termőerejét fentartó nagyobb mennyiségű trá-
gyát produkáljon. Ezen kettős ok behatása 
aiatt keletkeztek ujabb ős ujabb tehenészetek, 
létesültek s létesülnek vajszövetkezetek. Ezzel 
egyidejűleg nagyobb mennyiségű és jobb minő-
ségű tej nyerése . tárgyában is kísérletezések 
vették kezdetüket, mert csak természetes, hogy 
a tejet termelő gazda óhaját és vágyát képezi, 
hogy tehenészetéből minél nagyobb hasznot 
érjen el. Ezen a téren azonban a kísérletezé-
sek rövidesen nem vezethetnek eredményre, 
mert teszem azt az átörökítő képességnek e 
téreni kiösmerésére nemzedékek, ivadékok soro-
zatára van szükség, s igy legalább 15—20 évig 
kell kísérletezni, hogy egyes uj tételek bizonyí-
tására konkrét adatokat tudjunk felsorolni. A 
mit a tejelőképesség, főleg pedig, a tej zsírtar-
talmának átörökithetéséről ezideig tudni vél-
tünk, az inkább csak sejtelem volt, nem pedig 
biztos tudás. A magyar irodalomban alig is 
jelentek meg erre vonatkozó konkrét adatok 
mások, mint a melyeket a kassai gazdasági 
tanintézet törzskönyvéből a Köztelek mult évi 
folyamában Kovácsy Béla közölt. Ezek ugyan 
elég érdekesek voltak, mert bizonyították azon 
eddig kevesek által ösmert tételt, hogy az utód 
tejelőképességére nemcsak az anya, de az apa-
állatnak is jelentékeny befolyása van, azonban 
ezek az adatok sem foglalkoztak a tej zsírtar-
talmával, illetőleg annak miként való átörökíté-
sével. Pedig nem csupán az a fontos, hogy 
milyen mennyiségű tejet lehet fejni a tehéntől, 
de sokszor még fontosabb annak zsírtartalma, 
kívánatosabb a zsírtartalom fokozása. A nagy 
mennyiség csak ott hasznot hajtó, a hol a tej, 
mint olyan adatik el fogyasztásra, sőt ott sem 
mindég, mert a tejszövetkezetek a tej zsírtar-
talmára is kíváncsiak, s az árak megállapításá-
nál ezt is figyelembe veszik. A vajtermelő 
szövetkezetek tehenészeteiben azonban a tej 
zsírtartalma szinte fontosabb, mint mennyisége, 
s ez az oka, hogy szakemberek a tej zsírtar-
talmának fokozásával ujabb időben behatóbban 
foglalkoznak. 

E tekintetben a németek természetesen 
előbbre vannak mint mi, mert régebben fog-
lalkoznak vajtermeléssel. A mult év folyamán 
Hitscher Károly a tapiani tejgazdasági szak-
iskola igazgatójának érdekes kísérleti adatai 
keltettek méltó feltűnést, ujabban pedig Kühyi 
Gyula a hallei gazdasági egyetem érdemes és 
nagyhírű igazgatója által végzett megfigyelések 
s más német szakemberek kísérletei vetnek 
világot a fontos kérdésre. 

Kühn a hallei gazdasági egyetem igaz-
gatója olyan anyaggal rendelkezik a kísérlete-
zésre, a maga u. n. „Thiergartentí-jével, a 
minővel más tudós aligha. S" ezen a gazdálko-
dás szempontjából látszólag értéktelen „Thier-
garten" vezette nevezett tudóst azón következ-
tetésre, hogy a tej zsírtartalmára az állatok 
átörökitési képessége igen nagy befolyással 
van."Azt tapasztalta ugyanis, hogy a Yak és 
Gayal bikáktól, s közönséges házi tehenektől 
származó basztardok nem tejelnek ugyan olyan 
jól, mint a legjobban tejelő fajták tehenei, de 

'jobban tejelnek a jól hizó fajták teheneinél, 
tejük azonban sokkalta több szárazanyagot és 
zsirt tartalmaz a közönséges tehenek tejénél. 
A Yak (Bos gruniens) basztardok tejének száráz 
anyagtartalma átlagosan 15'62%, zsírtartalma 
pedig 5-92% volt. A Gayal (Bo.s frontalis) 
basztardok tejében pedig a szárazanyag 16*73, 
a zsírtartalma pedig 5'81°/o volt, holott az 
oldenburgi fajtájú anya tehenek tejének átlagos 
zsírtartalma csak 3*41 % volt. Világos dolog 
tehát, hogy az apaállat fajtája az üsző utód 
tejének zsírtartalmát igen lényegesen befolyá-
solta, s igazoltnak vallja e kiserlet sokaknak 
azon feltevését, hogy az apai nagyanyának 
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tejelőképessége a zsírtartalmat illetőleg is 
nagyobb befolyással van az üsző unoka tejelő-
képességére mint saját édes anyja. 

Azok a kísérletek, a melyeket Fleischer és 
Hitscher végzett, a Köztelek olvasói előtt már jó-
részt (ismereteseks szintén aztbizonyitják,hogy az ' 
apaállat az üsző utódnál nemcsak a tej mennyi-
ségét, de annak zsírtartalmát is befolyásolja. 

Wychgram Wybelsumban 97 kelet-friziai 
tehénnel végzett kísérletet s kísérletének ered-
ményeként kimondta, hogy a tehén tejének 
zsírtartalmát is átörökíti az üsző utódokra. 

Fliesbach Chottechewkében Wing és An-
derson Newyorkban a Cornelli kísérleti állomá-
son, ugynemkülönben Cuperus Marsumban szin-
tén azt tapasztalta, hogy a tej zsírtartalmára 
ugy az apa-, mint az anyaállat lényeges befo-
lyással van s hogy a tenyészanyag czélszerü 
megválasztásával az üszőutód tejének zsírtar-
talmát jelentékenyen fokozni lehet. Minden 
oldalról hangoztatva lesz, hogy a bikának e 
tekintetben nagyobb befolyása van még a te-
hénnél is s ez állítást Hitscher konkrét kísér-
letei meg is erősitik. Ezen kísérleti adatokra 
támaszkodva a borzderes szarvasmarhát te-
nyésztő svájczi egyesület alapszabályai ut-
ján jelentékeny és pedig 500—100o/0 előnyben 
részesiti azon bikaborjukat, melyek jól tejelő, 
vagy bizonyithatólag nagyon zsirdus tejet adó 
tehenektől származtak. 

Legújabban Kirchner a lipcsei gazdasági 
intézett igazgatója teszi közzé ezirányban. 
végzett kísérleteinek eredményét, melyeket — 
tékintettel közérdekű voltukra, kissé behatób-
ban ösmertetünk. 

Kísérletezésének kiindulási pontját az ké-
pezte, hogy különböző fajtába tartozó egyede-
ket párosított egymással és pedig olyan fajtá-
kat válogatván össze, amelyek köztudomásúlag 
ugy mennyiségileg, mint minőségileg jelentéke-
nyebb eltéréseket mutató tejet szolgáltattak. 
Az ezen párzásokból származó üszőutódok ille-
tőleg azoknak teje szolgált tulajdonképpen a 
megfigyelés tárgyául. Fedező bikákul egy 
Quernsey és egy angelni bika szolgált. Mindkét 
fajta tehenei rendszerint igen zsirdus az átla-
gosnál jobb minőségű tejet szolgáltatnak. Ezen 
bikákkal olyan fajtájú teheneket fedeztetett be 
amely sok, de szerfelett zsírszegény tejet ad-
nak, de egynehány olyat is, melynek teje a 
bika fajtájába tartozó tehenek tejével egyenlő 
zsírtartalommal birt. 

A Quernsey bikával befedeztetett egy 
tisztavérü keletfriz tehenet, amely utóbbinak 
évi tejmennyisége 5200 és 7084 liter között 
váltakozott ugyan, zsírtartalma azonban csak 
2'42—2'65o/o között ingadozott. Az ezen 
keresztezésből származó utód tejmennyisége 
jóval kevesebb volt ugyan s 2400—3300 kg. 
között ingadozott, a tej azonban jóval zsir-
dusabb volt, s 3"52—3"690/o között váltakozott, 
s igy átlagban l'07°/o zsirdusabb volt, mint az 
anya tehén teje, a mely körülménynek oka 
csakis abban kereshető, hogy az apaállat egy 
olyan fajta egyedét képezte, melynek tehenei 
igen zsirdus tejet szolgáltatnak. Az ugyanazon 
istállóban összehasonlítás czéljából felállított 
Ouernsey tehén tejének zsírtartalma 4*41 . és 
4'94°/o között ingadozva átlagban 4'63°/o-os, 
volt. A keresztezésből származó tehén tejének 
3'52—3'69°/o-os teje éppen / a zsir 2'65%-os 
és Quernsey 4'63%>-os tejéuek középminősége. 
Tehát az apaállat fajtája fejének zsírtartalmát 
éppen olyan mérvben örökítette át, mint a 
tehén. Az emiitett Quernsey bikától két másik 
üsző is származott egy breitenburgi és egy 
pinzgaui anyatehéntől. S habár ezen tehenek 
tejének zsirossága nem áll olyan távol a 
Ouernsey tehén tejének zsirosságától, mint a 
frizé, mégis mindkét esetben az utód zsir-
dusabb tejet adott mint az anyatehén, jeléül 
hogy az Ouernsey bika átörökitési képessége e 
helyen is szerepet játszott. Teljesen hasonló 
eredményre vezették az Angelni bikával vég-
zett kísérletek is, a melyek az üsző utódok 
tejének zsírtartalmát minden olyan esetben 
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Ieg odasorakozhassanak a tőlünk nyugatra 
fekvő országok tehénállománya mellé. 

Horváth L. 

NÖVÉNYTERMESZTÉS. 
— Rovatvezető : Cserháti Sándor. — 

Takarmányfélék kazalozása 
szalmarétegezéssel. 

A „Köztelel" f. évi julius 12-iki (45-ik) 
számában egy közlemény jelent meg Molnár 
Lászlótól a fenti czimmel. 

A közlemény végkövetkeztetése három 
pontba van foglalva. A 3 pont elsejével már ott a 
közlemény után Cserháti Sándor foglalkozik, 
a másik két ponthoz a gyakorlati gazda is 
hozzászólhat és csakis pártolólag, helyeslőleg. 

Valamikor régebben, mint kezelő gazda-
tiszt gyakran csináltam ilyen réteges takar-
mányt, mert gyakran rá voltam erre utalva, de 
én csakis kövér, bodorkás, régi füvet kevertem 
szalmával s emlékszem, hogy az eredmény na-
gyon kielégítő volt. Az 1—2 napos friss fűből 
nagyon jó széna, a szalmából pedig szinte igen 
jó takarmány lett s ezutóbbi nagyon megköny-
nyitette a nagy állatállománynak jó kitelelte-
tését. 

Én ugyan nem figyeltem a rétegezésnél 
az egyszer rétegelt czentim. vastagságára, de 
inkább több és vékonyabb réteget rakattam, 
azonban figyeltem a szalma tisztaságára, hogy 
abból jó takarmányt kapjak és figyeltem a 
kazal megkezdésénél, hogy azt lehetőleg kes-
kenyre kezdjem, kb. lVa öl és mindig merede-
ken felfelé, hasat nem eresztve, hogy annál 
könnyebben száradhasson. 

Emlékszem, hogy bizony behordattam én 
olyan füves vastag rendeket, mely csak előtte 
való nap lett vágva, de mert nőtt a viz, s fél-
tettem a szénát, há t a rétegezéshez folyamod-
tam s a módszer nem is hagyott cserben, Ugy 
a juh, mint a szarvasmarha szívesen ette a 
szalmát, a szénát természetesen még inkább. 
Télen, midőn már rákerült a sor a rétegesen 
rakott szénára, mindig 2 szekér állt a kazal 
mellé, egyikre a szénát, a másikra a szalmát rak-
ták s azután - adták a tinóknak, vagy juhoknak, 
amint azt a szükség parancsolta, de elértem azt, 
hogy az állatállomány kielégítő állapotban volt 
mindig, már pedig valamelyes abráktakarmány 
nem igen adatott, legfeljebb a vakaró. 

Láttam én azóta is ily kevert takarmány-
kazlakat, de hogy mily zöld szénát kevertek 
milyen szalmával, azt bizony nem kérdeztem, 
de nagyon elhiszem, hogy a Molnár László-félé 
eljárás jó lehet. Domoszlay. 

Néhány szó az angol búzáról. 
Sokat irtak és vitatkoztak utolsó időben 

a szaklápokban az angol búzáról. Én is bátor-
ságot veszek magamnak e búzára vonatkozó 
tapasztalataimat előadni. 

K jelentem azonban, hogy vitatkozni nem 
fogok, legkevésbé a buza sikértartalmáról. Ezt 
szakemberekre bízom. Én 1897. évben kaptam 
a torontáli gazd. egylet kísérleti telepéről 
somogyi toklásznélküli buza után termelt magot 
4 holdra. 1898. évben 40 holdat, 1899. és 1900. 
•évben 1C0—100 holdat vetettem be e búzával. 
E 4 év alatt azt tapasztaltam, hogy e buza 
kevésbbé volt rozsdának kitéve, kevésbbé dült 
meg és többet termett, mint a közönséges buza. 

Ez idő alatt fagykárt benne nem konsta-
táltam még az idei rendkívüli,tél u tán sem. 

Ez évben e búzát vetettem legkésőbben, 
az utolsót november hó 2-ik felében, és mégis 
ez a legszebb vetésem. 

Ez évben a délvidéken erősen fellépett a 
rozsda. 

Ezideig ugyancsak a levelekben, de ezek 
egészen vörösek. A toklásznélküli búzában arány-
talanul kevesebb a rozsda. 

első rendű tehenészetben történik meg. Mi-
után pedig a zsírtartalom fokozása a vajter-
melő gazdaságokban legelső rangú érdek, mi-
után vajtermeléssel ma már leginkább a vaj-
termelő szövetkezetek foglalkoznak, itt ezekben 
kellene módját ejteni annak, hogy a szövetke-

fokozzák, a midőn a keresztezésre használt 
anyatehén teje zsírszegényebb volt, mint az 
Angelni teheneké. 

Kísérletező az általa, részint mások által 
végzett kísérletek alapján indíttatva érzi magát 
annak a kimondására, miszerint az, hogy a 

141. ábra. A m. kir. államvasutak g 

bika befolyással volna az üsző utód tejének 
zsírtartalmára, nem csak feltevés, hanem kísér-
letek által bebizonyított kétségen felüli -tény. 

Ezt a körülményt tehát nekünk magyar 
gazdáknak sem szabad figyelmen kívül hagyni 

pgyára „Millenium" fűkaszáló gépe. 

zeti gazdák kioktattassanak arra, hogy a te j 
zsirdussága milyen elsőrendű fontosságú do-
log s hogy hogyan kell a mintákat venni, me-
lyeket azután a szövetkezet vezetője időközön-
ként a zsírtartalomra megvizsgálna s a nyert 

142. ábra. A „Millenium" fűkaszáló-gép 

s nem egyedül a tej mennyiségének fokozása, 
de annak minőségileg való javítására is kell 
törekedni. Ebből a czélból pedig a zsírtarta-
lom időközönkénti meghatározását s a nyert 
adatok feljegyzését is meg kellene már kez-
deni, ami pedig ezidőszerint alig egy-két leg-

hajtómüvének elrendezése. 

adatokat bejegyzés végett az illető szövetke-
zetti tagnak rendelkezésére bocsátaná. 

Tehenészeteink kezelésénél általában véve 
igen nagy körültekintéssel kell eljárnunk, hogy 
tehénállományunkat annyira javítsuk, hogy ugy 
tejelőképesség, mint a te j zsírtartalmát illető-
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Én részemről igen meg vagyok e búzával 
elégedve és jövő évre a búzaföldek felét ezzel 
vetem be. Ha a következő években is olyan jól 
viseli magát mint eddig, akkor valószínűleg mást 
nem is vetek. Ismételve kijelentem, hogy e 
buza Somogyból importált toklásznélküli buza, 
mely eredetileg Somogyban square head-mag 
után lett termesztve és most már az éghajlathoz 
szoktatva van és ugylátszik, hogy rossz tulaj-
donságait elvesztvén, a jókat megtartotta. 

Nézetem szerint a gazdának nem az a 
feladata, hogy fajtiszta gabonát termeszszen, 
hanem, hogy az éghajlat és talajnak megfelelő 
— jól termő — és az idő viszontagságainak 
ellentálló fa j t válasszon. 

A m.-óvári kísérleti állomás küldetett 50 
kiló magot a mult évben. Az majd közzéteszi 
megfigyeléseit. Megjegyzem még, hogy Magyar-
óvár közel 3 fokkal fekszik északnak, mint 
Torontálmegye déli része, hol a búzát ter-
mesztem. Dr. Mihá'ovits Ödön. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : i f j . Sporzon Pál. 

Hazai gyártmányú kaszáló- és 
aratógépek. 

Az 1897. évi mezőhegyesi aratógépver-
senyről irt jelentés azzal végződött, hogy 
kívánatos lenne a kaszáló- és aratógépeket, 
melyekért oly sok pénz megy ki az országból, 
itthon gyártani, azt a gazdaközönségnek olcsób-
ban hozzáférhetővé tenni s e tekintetben a 
magyar királyi államvasutak gépgyárától várjuk 
a kezdeményezést. 

Ha talán nem is ezen felhívás eredménye 
az, hogy ma végre van magyar gyártmányú 
kaszáló- és aratógépünk, — m e r t már az 1896-iki 
ezredéves kiállításon látható volt a magyar 
fűkaszáló- és marokrakó aratógép — minden-
esetre örvendetes tény, hogy az idei évvel a 
magyar kaszáló-, marokrakó- és kévekötő arató-
gépek kilépnek a nyilvánosság elé, magyar gép 
fogja aratni a magyar gabonát. 

Évek hosszú .során át végzett lelkiisme-
retes tanulmányozás egyrészről, áldozatkészség 
másrészről hozták létre a magyar kaszáló- és 
aratógépeket, melyek minden valószínűség 
szerint lesznek legalább is olyan jók, ameny-
nyire ezt a szerkezetből s eddig végzett gyakor-
lati kísérletek eredményeiből következtettni 
lehet, mint az idegenből behozott hasonló 
gépek. 

Egy előnyük már most is megvan, s ez 
az, hogy a mi viszonyainkhoz alkalmazottan 
készültek, s az a kéz, mely szerkesztette őket, 
elég garanczia arra, hogy a gépek jóknak 
bizonyuljanak. 

Egy másik nem kisebb előny az, hogy e 
gépek gykrtásával kinevelődött a már régen 
várt és nehezen nélkülözött kész, ügyes és 

•megbízható magyar aratógépszerelők csapatja. 
Hogy ennek mi az értéke, azt csak azok a 
gazdák tudják igazán megbecsülni, akiknél 
dolgoztak angol és német aratógépszerelők, 
kik bár ügyesség dolgában kifogás alá nem 
esnek, de nem birván a magyar nyelvet, kép-
telenek voltak s képtelenek ma is betanítani a 
gazdasági cselédet a gép kezelésére. És hogy 
minálunk Magyarországon, a magyar gazda keze 
alatt annyi baj van az aratógépekkel, annak 
egyik alapoka épen az idegen nyelvű aratógép-
szerelőkben rejlik, kik legjobb akaratuk és 
ügyességük daczára sem tudják a gazdával és 
cselédjével a gép szerkezetét megismertetni. 

Azok a gépgyárosok és gépkereskedők, 
kik aratógépeket hoznak forgalomba, legfeljebb 
két szerelőt tartanak készenlétben s miután az 
aratás az ország különböző részeiben egyszerre 
kezdődik, évenként rendszeresen ismétlődik az 
az eset, hogy a gazda nem indulhat gépével 
munkára, várnia kell a szerelőt. Ha pedig munka-
közben éri a gépet valami baj , a tanulatlan 

cseléd, a gyakorlatlan s a gépet nem ismerő 
gazda nem tudván a bajon segíteni, ismét 
napokig áll az, mig a szerelő hozzájuthat. 

Végül a tartalékrészek raktára sem ki-
fogyhatatlan s nem ritán megesik, hogy egy-
egy tartalékrész, melynek feltevése után a 
gép dolgozhatna, semmi áron sem kapható, ki-
fogyott. Mig az a gyárból megjön, gyakran már 
vége az aratásnak s igy a gép használatlanul 

hever akkor, mikor dolgoznia kellene. Mindezen 
hátrányos körülmények, melyek gyakran nagyobb 
akadályai a géppel való aratásnak bármi 
egyébnél, azzal, hogy hazánkban is gyártatnak 
már kaszáló- és aratógépek, teljesen megszűnt-
nek mondhatók. 

Ha másért nem, ugy ezért is már elis-
merés illeti a magy. kir. államvasutak gép-
gyárát, mely az aratógépek gyártásával nagyon 

144. ábra. A .Millenium, marokrakó aratógép hajtóműve, gereblye feje és maroklerakást szabályozó készüléke. 

ábra. A m. kir. államvasutak gépgyára „Millenium" marokrakó arató-gépe. 
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jelentékeny mértékben járult hozzá a géppel 
való aratás kérdésének gyakorlati és helyes 
megoldásához. 

Hogy e gépek miként válnak be kint a 
gyakorlatban, azt meg fogják mutatni a jelen 
aratási idény alatt végzendő kísérletek és pró-
bák, melyek eredményéről annak idején be 
fogok számolni. Ami a szerkezeti megoldást 
illeti, arról alábbi leírás és ábrák adnak fel-
világosítást. 

I. A „Millenium" fükaszálógép. 
A gép szerkesztésénél (lásd 141. ábrát) 

elsősorban annak tartósságára, szilárdságára és 
könnyüségére fordítottak gondot. Ezért is a gép 
főkeretét öntött vas helyett a sokkal szilárdabb, 
de egyúttal könyebb folytvas-lemezből sajtolták 
egy darabban. 

A gép többi öntött részei tégelyaczélból 
készültek. A csapágyak a főkeretre külön van-
nak erősítve s igy ha elkoptak, könnyen le-
szerelhetők" és ujakkal felcserélhetők. 

'"A hajtómű, melyet a 142. számú ábra 
mutat , lehető egyszerű fogaskerék-összekapcso-
lásból vagy lánczkerék közlőműből, áll. Itt 
mint szerkezeti előny a forgattyús tárcsa rövid 
tengelye említendő fel, mely rövid tengely 
nyugodtabban s biztosabban mozoghat, keve-
sebbet súrlódik, mint a hosszú tengely. 

A gép egyéb részeiben megegyez a már 
általánosan ismert fükaszálógépek szerkezeté-
vel. Ugy metszőkészüléke, valamint az azt 
szabályozó emeltyűk, a gép kiegyensúlyozása, 
szállíthatósága az amerikai és angol fűkaszáló-
gépeken alkalmazott elvek szerint szerkesztettek. 

A metszőkészüléknek mindig egyenes, a 
menetirányra merőleges helyzetét egy a gép 
keretét, s a metszőkészülék belső fejét összekötő 
állitható merevítő rud biztosítja, melylyel a metsző 
készülék mindenkor a kivánt irányban tartható. 

A metszőkészülék kiemelésére rugóval 
ellensúlyozott emeltyű szolgál, melyek lábitós 
szára és kézzel húzható szára lévén, kezelése, 
illetve a metszőkészülék felemelése lehetőleg 
könnyű, kényelmes és gyors. * 

A tartómagasság szabályozására a metsző-
készülék feljebb-lejebb állitható, kéziemeltyü-
vel tetszés szerint meredekre vagy visszintesre 
billenthető. 

A metszőkészülók ha j tórudja egy síkba 
esik a kasza mozgási síkjával s ezzel kasza 
haj tása lehetőleg könnyű, káros súrlódás nem 
lép fel s igy a felesleges erőpazarlás ki 
van zárva, de egyúttal a kaszavezeték termé-
szetes kopása is jelentékenyen csökkentve lett. 

A haj tómű ki- és bekapcsolása a kocsi-
ülésből kényelmesen kezelhető forditórud 
segélyével eszközöltetek. 

A metszőkészülék szállításkor feltámaszt-
ható és helyzetében akasztóhoroggal rögzittetik. 

Általában a szerkezet összeállításánál igye-
keztek mindazon előnyöket felhasználni s 
mindazon hátrányokat kiküszöbölni, melyek az 
eddig használt különböző fükaszálógépeknél 
észlelhetők voltak. De tekintettel voltak a mi 
különleges viszonyainkra is, különösen a metsző-
készülék csuszótalpainak szerkesztésénél, melyek 
még a kuszált, megrogyott buja takarmányban 
is különösen — a zabosbükköny s hasonló 
takarmányoknál — az eltömődés eshetőségének 
kevésbbé vannak kitéve mint a kerekes csúszó 
talpak. 

A rendháritó deszka és az ennek folyta-
tását illetve kiegészítését képező rendháritó 
rud is a fentemiitett viszonyok szem előtt 
tartásával készültek. 

Maga a tulajdonképeni metszőkészülék, 
tehát a kapa és a késvédő ujjak, ugy szer-
kesztvék, hogy a metszés munkáját biztosan, 
lehető kevés súrlódással végzik, az ujjak a 
gerendára sülyesztett fejű- csavarokkal vannak 
felerősítve, tehát a metszőkészülék gerenda-
talpa s az uj jak csúszó talpai is simák, a 
talajba bele nem akadhatnak s igy el sem 
tömődhetnek. 

Amennyire a szerkezetből Ítélni lehet, 
tekintettel az anyag és kivitel jóságára, remél-
hető, hogy a gép agyakor la tban is beválik jó 
munkájával. 

II. A „Millenium," marokrakó aratógép. 
E marokrakó aratógép (lásd 144. ábrát) 

megszerkesztésénél, hasonlóan mint a fű-
kaszáló gépnél, a könnyűséggel párosult szilárd-
ság, lehető egyszerű szerkezet s könnyű kezel-
hetőség voltak irányadók. Anyaga öntött részeinél 
tégelyaczél, sajtolt folytvas-lemez, mint szerke-
zeti változtatás és előny különösen kiemelendő 
a gép asztalának és a maroklerakó készülék-
nek szerkezeti összeállítása. Ez mindkettő a mi 
viszonyainkhoz mérten készült. 

Tudvalevő dolog, hogy hazánk némely 
vidékein a rozs, sőt néhol a buza és zab is 
oly hosszú szalmáju, hogy azoknak géppel 
való aratása éppen ezen hosszú szalma következ-
tében nagyon nehézkes. A hosszú szalma vagy el-
tömi a gereblyék út já t a gép asztalának külső 
szélén, vagy rácsavarodik a gereblyefejre s 
azt tömi el, vagy össze lévén akadva a még 
lábon álló gabonával a maroklerakást hátrál-
ta t ja vagy akadályozza. 

Ezt kikerülendő, a „Millenium" márokrakó 
aratógép asztala — lásd 144. ábrát — mindkét 
szélén magas szétválasztó deszkával — lappal — 
van ellátva. A külső választódeszka csúcsából 
a metszőkészülék felé hajlik egy hárító sin, mely 
nem engedi a megrogyott gabonaszálat a kések 
elől elcsúszni, hanem azt a késhez tereli s 
egyúttal megakadályozza a metszőkészülék külső 
végének eltömődését, ami különösen gazos 
gabonánál, vagy védnövényül szolgáló gaboná-
nál gyakori. Maga a háritó lap megfelelő haj-
lással emelkedik fel s nyúlik hátra a hosszú 
szalmáju gabonának kellő lefektetése, asztalra 
vitele czéljából. 

A szétválasztó folytatását képező háritó 
pálcza, mely az asztal egész kerületén végig 
ér, szintén a hosszuszalmáju gabona aratásá-
nál muta t ja ki előnyét, amennyiben nem 
engedi az egyes hosszabb szálakat az asztalról 
lecsúszni, vagy ott összekuszálódni, hanem oda-
tereli a gereblyékhez, melyek aztán a marok-
kal együtt lerakják. 

Ugyancsak a külső szétválasztó lapból 
még egy háritó pálcza nyúlik az álló gabona felé. 
Ez megakadályozza azt, hogy a lábon álló, de 
oldalt hajló gabonaszálak a gép asztala fölé 
hajoljanak, mert ez esetben a lerakó gereblyék 
azt elkapnák, kalászát letépnék, vagy esetleg a,z 
egész gabonaszálat tövestől kihúzzák s igy vagy a 
gereblye tömődne el, vagy a marőklerakás lenne 
egyenetlen vagy pedig a fennálló gabonában esnék 
kár. A belső szétválasztó oly magasra van szabva, 
hogy az asztalra hulló gabonaszál nem férhet 
hozzá a gereblyefejhez s igy azt el sem töm-
heti. E szétválasztóról az asztal felöli oldalon 
egy háritó sin nyúlik ki, mely a levágott s a 
gereblyefej felé eső gabonaszálakat rátereli az 
a.sztalra a gereblyék alá. 

Amint e rövid leirásból s a 3-ik ábrából 
kivehető, e szerkezeti elrendezés a hosszu-
szalmáju gabona aratásánál mindenesetre elő-
nyösnek Ígérkezik. 

Másik különleges szerkezeti részlet, a 
maroklerakó készülők tetszőleges beállithatása. 
A kocsisülés felé hajló, kényelmesen és köny-
nyen kezelhető emeltyű segélyével tetszés szerint 
bármely gereblyével s gereblye számmal lehet 
markot lerakatni. Az aratott gabona minősége 
szerint vagy minden egyes gereblye, vagy minden 
második, harmadik, negyedik, ötödik vagy hato-
dik gereblye raj ta le á markot. A kocsisülés 
előtt lévő lábitó emeltyű lenyomásával pedig a 
maroklerakás teljesen beszüntethető tetszés 
szerinti ideig. E kényelmesen kezelhető s biz-
tosan működő állitó készülék segélyével telje-
sen a munkás hatalmába van adva a marok-
lerakás, ugy, hogy minden gabonaállásnál 
lehetővé van téve egyenletes, egyenlő nagy 
markok lerakása és a fordulásoknál elkerülhet-
lenül szükséges tiszta sarkok, készítése. Maga a 

\ 

szerkezet lehetőségig egyszerű, kopásnak kitéve 
nincs, biztosan működik s remélhető, hogy 
jelentékeny gyakorlati haszna lesz. 

További szerkesztési előnynek lehet tekin-
teni azt, hogy a gép asztala teljesen vasból 
készült. Ez egyrészt lényegesen fokozza, a tar-
tósságot, másrészt pedig ki van zárva az asztal 
elferdülése, megvetemedése. A fából készült 
gépasztal a váltakozó nedvesség és kiszáradás 
hatása alatt a merevítő gerendák daczára 
elgörbülhet, elveszítheti sima felületét a 
gereblyék pályája, az utánállitás daczára 
nem lehet pontos és ezzel a maroklerakás 
egyenletessége is megszűnt. 

A gép hajtóművének összeállítását a ge-
reblyefejnél a 143. ábra mutatja, melynél a fő-
tengely gördülő hengeres csapágya is látható. A 
gereblyefejen oldalt van a lerakást szabályozó 
emeltyű, mely összeköttetésben áll a geréblye-
fej pályáját állitó rugós zárókilincscsel. Maga a 
haj tómű lehető egyszerűre van szabva. Ugyan-
ezen ábrán látható a gép asztalának s vele 
együtt a metszőkészüléknek emelését vagy s ü l -
lyesztését végző forgattyús csavarrud. A jobb-
felé kinyúló tengely végére tolható fel a gép 
asztalának felállításakor, a kis szállító kerék, 
mely egyébként munkánál az asztal külső felén 
jár s ott tengelye egy csigás csavarruddal fel-
jebb vagy lejebb állitható s ezzel az asztal 
külső vége is a belső szélének megfelelően a 
kivánt magasságra beáilitható. Ezenkívül van a 
gépen a hajtóművet ki- és beakasztó emeltyű 
és az asztalt fel-, vagy lebillentő emeltyű. A 
gép hátrafelé mozgásánál a haj tómű önműködő-
lég kikapcsolódik. Szállításnál a gép asztala 
feltámasztható. 

Szerkezetileg megvannak mindazon részek 
a gépen, amelyek a modern és jó marokrakó 
aratógépen megkívánhatok s amennyiben a 
szerkezet alapján Ítélni lehet, a gép a gyakor-
lati munkában is meg fog felelni. 

i f j . Sporzon Pál. 
(Vége köv.) 

BAROMFITENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Hreblay Emil. 

A baromfitermékek jobb értéke-
sítésének módozatai. 

III. 
(A baromfiak osztályozása; a hizlalásra alkalmas ket-
reezek; a baromfifertőző betegségek elleni védekezés.) 

A hizlalótelepre érkezett baromfit kellő 
pihenés után osztályozni kell. Ha az osztályozás 
talán már az összeszedésnél nagyjából megtör-
tént volna, azt a hizlaló telepen újból a leg-
nagyobb figyelemmel ismételni kell. Az osztá-
lyozásnál a baromfiak husosság, kor, szin és 
nem szerint külön-külön helyezendők s vagy 
azonnal a hizlalóketreczekbe, vagy pedig ideig-
lenesen kisebb szállitókosarakba rakjuk, melyek-
ben aztán a hizlaló-ketreczekhez vihetők. 

Husosság szerint azért kell osztályozni az 
egykorú, egyszínű és egynemüeket, mert a 
húsos baromfi aránylag rövidebb idő alatt, leg-
feljebb 8—10 nap alatt javul fel, mig a sová-
nyabbnak több idő kell. 

A nagyon soványakat, miként már emii-
tettem, nem szabad a hízóba tenni. 

Ha az egyszínű és egykorú húsos barom-
fiakból annyi nem kerülne ki, hogy egy-egy 
hizlaló-ketrecz velők megtelne, akkor lehet a 
különféle színűeket (fehér, tarka, fekete) együvé 
zárni ; de a különböző koruakat és nemüeket 
sohase zárjuk egy hizlaló-ketreczbe, mert az 
ilyen vegyeskoru baromfi sohasem fog oly jól 
és gyorsan húsban gyarapodni, mint azok, 
melyek helyesen voltak összeválogatva. 

Kor szerint azért kell a baromfit osztá-
lyozni s. csak egykorúakat zárni egy-egy hizlaló-
ketreczbe, mert a különböző korúak közül az 
idősebbek a takarmánySzásnál a gyengébbeket 
háttérbe szorítják s igy ezek nem jutnak ele-
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gendő takarmányhoz. De másrészt az egykorúak, 
ha meghíztak és levágatnak, szép és egyminő-
sőgü árut képeznek, ami a jobb értékesítésre 
nagy befolyással van. 

A szin szerinti osztályozás azért szüksé-
ges, mert ha a baromfi vágásra kerül, a 
koppasztásnál, a toll osztályozásával kevesebb 
a munka, ez azonban, miként már fentebb 
emlitém, nem oly lényeges dolog, hogy ettől, 
ha épen kell, eltérni ne lehetne. A tyuktollban 
a fehérszínű toll értékesebb a tarkánál s igy a 
fehértollú tyúkok tolla a tarkától mindig külön-
választva gyűjtendő. 

Fontos és nagyon figyelemre méltó a nem 
szerinti osztályozás pontos betar tása . A csibék-
nél is a kakasok és jérczék külön-külön záran-
dók, a baromfinál a tojók és himek szintén, 
ép ugy a kappanok is. Ha a különnemüeket 
egybezárjuk, ezek nem fognak jól gyarapodni, 
mert a himek a tojókat folyton zaklatják. Ez 
oly fontos, hogy a himek a tojóktól lehetőleg 
távolabb, más oldalon helyzendők el a hizó-
helyiségben. Ha az egynemüeket együvé zár-
juk, azok csendesen viselkednek s jól fognak 
hizni. 

Az osztályozás után, ha a baromfiak mind 
be vannak már rakva a hizlaló ketreczekbe, 
legalább 3 órai pihenésre van szükségük. 

Ezen idő elteltével, mialatt helyzetükkel 
is némileg megbarátkoztak, meg kell a baromfit 
etetni a hizlalásra előkészített takarmánynyal. 
Ebből azonban az elő etetéskor csak fél-
annyi adandó egy-egy ketrecz elé, mint ren-
desen, mert gyakran a szokatlan takarmányt 
— bármily éhesek legyenek is — nem igen 
eszik, csak ízlelgetik s igy, ha sokat adnánk be-
lőle, az vagy megromlanék s igy könnyen meg-
betegedést okozhatna az állományban, vagy 
bepiszkoltatnék, ami szintén kárba menne. 

A hizlalandók lelkiismeretes megválogatása 
alkalmával az összes baromfiak a már jelzett 
módon megfigyelendők nem betegek-e vagy száj-
nyílásukban nincs-e fekély vagy daganat ? A 
melyiknél a legkisebb gyanú merül fel, azt fel-
tétlenül ki kell zárni a hizlalásból s az ilyent, 
ha a betegség jelei még csak kismértékben 
ismerhetők fel raj ta , le kell vágni és ha lehet 
értékesíteni, ellenkező esetben levágás után az 
arra kijelölt helyen el kell égetni. Ily szigorú 
eljárás mellett a hizóhelyiséget minden fertőző 
baromfibetegségtől t isztántarthatjuk. 

A tyúkok, kakasok, kappanok és csibék, 
valamint fiatal kacsák és libák az alább ismer-
tetett szerkezetű hizlaló ketreczekbe teendők. 

E ketreczek méretei a következők: 
Egy-egy ketrecz-állvány háromemeletes. 

Mindegyik emelet térfogata 60'5 • dm. A 
ketrecz állvány 190 cm. magas, 120 cm. széles 
és 65 cm. mély. 

Az egyes ketreczek magassága 60 cm., 
melyből azonban alul 10 cm. magasság leszá-
mítandó a léczből hézagosan készített fenék-
deszkára és a kihúzható trágyagyüjtő deszkára. 

A ketrecz-állvány 4 főoszlopa 190 cm. 
magas és 5 X 5 cm. vastag fenyőfából van 
készítve. A keretül szolgáló keresztléczek 3 X 5 
cm. vastagságúak, a ketrecz beléczezésére pedig 
1"5X4 cm. lécz használandó. Ép ily vastag-
ságú léczből készül a léczezett fenék, ami 
azért szükséges, |hogy a trágya a kihúzható 
trágyagyüjtő deszkára hulljon és igy a ketrecz 
könnyen tisztitható legyen. 

Elől a hizlaló ketrecz minden emeletnyi 
része leszedhető vassodrony léczezettel van el-
látva. A vassodronylécz gömbölyű és 7 milli-
méter vastag. Az egyik vaslécz oldaltávolsága 
a másiktól 4 cm., magassága 45 cm. ; felül és 
alul egy-egy gömbölyű vasrudba vannak olvasztva 
és négy csavarral a négy sarkon odaerősítve. 

Minden ketreczen egy 40—40 cm. ajtó-
nyilás van, a mely ugyancsak ekkora nagyságú 
fel- és letolható ajtócskával zárható. 

Á' miiütíi&tíy !%íiékdeszka f o g á s i v a l van 
ellátva. 

A ketj-eczek előtt kétoldalt egy 10 cm. 

hosszura kiálló és 10 cm. támaszszal bíró vas-
rúd áll, melyre az etető-vályu helyeztetik. 

Az etető-vályu olyan hosszú mint a 
ketrecz, mélysége elől 6, hátul 4 cm., fenék-
szélessége 5 cm., felsőnyilás falainak egymástöli 
távolsága 8 cm. 

Az etető-vályu belső falai czinerek pléhhel 
bélelendők ki, hogy azok könnyen tisztithatók és 
mindenkor tisztán tarthatók legyenek. 

A ketrecz jobb oldalfalán egy-egy ugyan-
olyan, de csak 50 cm. hosszú kis vályú lát-
ható, mely nincs pléhhel kibélelve s az csupán 
durva homok nyújtására használtatik. 

A ketreczeket nagy gonddal kell tisztán 
tartemi. Fertőtlenítésre azonban karbolineum 
vagy ehhez hasonló átható szagú folyadékot 
nem szabad használni, mert a hizóbaromfiak 
husa könnyen felveszi ezt a szagot, ami semmi-
esetre sem lenne előnyös. 

Az ilyen erős szagú fertőtlenítő folyadék 
helyett fertőtlenítésre az Aschenbrandt-féle 
mésztej használható. A ketreczek tisztogatása 
és fertőtlenítése a következő módon történik: 

A ketreczek trágyagyüjtő deszkája naponta 
reggel 5—6 óra között kihuzatik s a rajtalevő 
trágya a hizlalóketrecz előtt az e Czélra készült 
hordozható faládába lesöpörtetik, a deszka pedig 
az Aschenbrandt-féle mésztejjel le lesz öblítve, 
homokkal beszórva és újból helyére téve. 

A hizlalóketreczekben levő baromfiak le-
vágása után, ami a tyúkféléknél 8—14 napon-
ként történik, az egész ketrecz ki lesz tisztítva, 
söpörgetve, forró lúgos vízzel leöblítve és azután 
az Aschenbrandt-féle mésztejjél bemeszelve. 

Az etetővályut minden etetés előtt forró 
lúgos vizzel le kell mosni és tiszta hideg vízzel 
leöblíteni s csak azután adható bele a takarmány. 

Ha az állványokat, a ketreczeket és magát 
a hizlalóhelyiséget tisztán tartjuk és a helyiséget 
naponta a. reggeli és a délutáni időszakban 
parázson egetett borokafenyőmag-füsttel kifüs-
töljük, ugy a helyiség szagtalan és egész-
séges lesz. 

A baromfihizlalótelepek legnagyobb ellen-
ségei a baromfifertőzö betegségek. Ha valamelyik 
fertőző betegség a baromfiak közt mutatkozik, 
a fertőzött baromfiak azonnal kiirtandók, mivel 
ellenesetbén az csakhamar elterjed és az egész 
állomány menthetetlenül elpusztul. Tehát roppant 
nagy súlyt kell fektetni a tisztaságra, melylyel 
sikerül is távol tartani a veszedelmes bajokat. 

Akik tehát hizlalni óhajtanak, ezen körül-
ményt jól jegyezzék meg, hogy vállalkozásuk 
balul ne üssön ki. 

bl. 

A tejminó'ség kérdésének szabá-
lyozása:. 

(György Endre a m. kir. földmivelésügyi miniszter lon-
doni szaktudósitósitának jelentése.) 

Azon különböző törvények, amelyek az 
étel és ital hamisításának meggátlása végett 
hozattak, és különösen az 1899-iki Sale of 
Food and Drugs Act kívánatossá tette szaba-
tos meghatározását annak, hogy hol kezdődik 
a hamisítás az egyes élelmi czikkeknél, hogy 
tehát melyek azon lényeges tulajdonságok, a 
melyek az áru valódiságára megkívántatnak. 

A Board of Agriculture egy bizottságot 
bízott meg azzal, hogy megállapítsa azt, „minő 
hiánya a valódi tej vagy tejfel rendes alkatele-
meinek, vagy idegen anyagok vagy víz mily 
mértékű hozzáadasa a tejhez (beleértve a tej-
sürüt) vagy tejfelhez állapítja meg azt a fel-
tevést, hogy a tej vagy tejfel — mig csak az 
ellenkező nincs bebizonyítva — nem valódi." 
Ezen bizottság . tagjai gyakorlati gazdák, ve-
gyészek, tanárok és a Board of Agriculture ki-
küldöttei voltak. 

A bizottság jelentését most tette közzé a 
Board of Agriculture s ezidőszerint a bizott-

,sjíg javaslata képezi az angol gazdakörökben a 
legélénkebb vita tárgyát. 

A bizottság összes t-igjai egyértelműek 

voltak annak javaslásában, hogy a Board of 
Agriculture állapítsa meg szabályrendeletileg a 
tej minőségének minimális ha tára i t ; a tejfelre 
nézve azonban csak annyit javasoltak kimon-
dani, hogy gelatin vagy bárminő más anyag 
bekeverése azon feltevésre szolgáltat okot, 
mikép az nem valódi. 

A tej minőségének legalsó határaira 
nézve már hosszú évek előtt épen a gazda-
közönség köréből javasolták azok megállapítá-
sát a hamisítások meggátlása czéljából. Sőt a 
legtekintélyesebb testület, a Central Chamber 
of Agriculture a minőség fokozatára nézve is 
tett már 1895-ben javaslatot, a mely javaslat-
tól azonban legutóbb, 1901 április hó 30-án 
tartott ülésében némileg eltért. 

Szembeszökő a minőség legalsó határá-
nál a megállapítás nehézsége. A tej minősége 
függ a talajtól, függ a tej különböző természe-
tétől és az évszaktól is. Ezért a javaslatok egy 
része az volt, hogy a tej különböztessék meg 
vidékek, fejések és évszakok szerint és mind-
egyikre külön minimumok állapíttassanak meg. 
Mindegyik ellen azonban szembeszökő volt az 
ellenvetés is. A fogyasztó a törvény értelmében 
azt keresi, mit van neki joga megkövetelni a 
tej minőségétől s riem azt akar ja ellenőrizni, 
hol tar t ja a gázda a tehenet, mikor feji, mit 
ad enni s mikor bo r j az ta t j a? Tényleg konsta-
tálva lett, hogy még a legjobb minőségű tejet 
adó Jersey fajta marhánál is, tavaszszal, külö-
nösen az esteli fejésnél, mely szállítási kény-
szer miatt néha csak 6—8 órával van később 
a reggeli fejésnél, a tej minősége sokkal rosz-
szabb, mint a legrosszabb tehénnel is száraz 
takarmányon, reggeli fejésnél. 

Mindezek daczára a bizottság azt a jánl ja 
a kormánynak, hogy a minimális minőséget 
ugyanazon számban fejezze ki és mindazon 
esetben, amikor ez a minőség nincs elérve, a 
tej eladó ellen mondassák ki az elő vélelem, mi-
kép teje hamisítva van akár vizzel, akár más 
módon. Természetesen a gazda ez esetben 
köteles igazolni magát és a gazdakörök nagy 
súlyt fektetnek arra, amit ők a tehénre való 
apellálásnak neveznek, tudniillik arra, hogy a 
tehén megfelelő időben ellenőrzés alatt fej es-
sék meg s csak akkor következzék be a bün-
tető szankezió, ha ez a gazda ellen bizonyí-
tana. 

A bizottság által kihallgatott tanuk vallo-
másából az tünt ki, hogy Angliában az eladásra 
szánt te j átlagosan 12'5—12"8 százalékig tar-
talmaz szilárd anyagokat és ebben 3 ' ?—4%-ig 
zsiralkatrészeket. Ehhez képest javaslata az, 
hogy mondassék ki Board of Agriculture által, 
hogy ha valamely tejnél az találtatik, hogy az 
összes szilárd alkatrészek 12, a vajzsir 3 l/4, a 
többi szilárd anyagok pedig 81/2% alatt vannak, 
a további vizsgálat rendeltessék el, a te j gya-
núsnak találtatván. A bizottság egyes tagjai 
külön véleményt adtak b e ; az egyik a tavaszi 
időszakra külön miniumot akar megállapittatni, 
a másik az összes határt lejebb szállítani, még 
pedig 11 '75%-ra , a vajzsir határát is leszál-
lítva a márczius—juniusi idényre 2"750/o-ra. 
Ezen véleményhez járultak hozzá nagyobbára 
a gazdakörök is, annyival inkább, mert tényleg 
a gyakorlati gazdák javaslata magában a bizott-
ságban is inkább e felé hajlott. Kívánatosnak 
tart ják ők is az ellenőrzést, a hamisítások meg-
gáüását , és e czélra szükségesnek találják a 
minimális minőség szabatos megál lapí tását ; 
azonban, ha a tej minden időben ezen mini-
mális mérték szerint ítéltetik meg, a jóhiszemű 
gazdát kitennék a hamisítás gyanújának, ha oly 
határt állapitanának meg, a melyet néha csak-
ugyan nem lehet elérni. 

Meg kell még jegyeznem, hogy a Board of 
Agriculture felszólítására a vasúttársaságok 
kijelentették, hogy a vasúti szállításoknál nem. 
fogják ellenezni a tejes edények lezárását és lepe-
csételését, hogy igy az előadó gazda felelős-
sége egész határozottsággal állapitható legyen. 

A többi tejtermékekre nézve nincs ily 
határozott javaslat. Azt, hogy a gelatin vagy 
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más anyag hozzáadása további vizsgálatnak 
veti alá a tejfelt, már érintettem; leszedett 
tejre nézve végső határul a szilárd alkatrészek 
9%-a javasoltatik kimondani, és a sűrített 
tejnél a vajzsir 10°/o-a, a nem zsir szilárd al-
katrészeknek pedig 25%-a javasoltatik. Ezek 
ellen nincs kifogás egyik részről sem, s igy 
valószínűleg bele jönnek a szabályzatba. 

Végül azt akarom kiemelni, hogy a sürü 
lakosság és népes városok miatt a tejgazdaság 
sokkal nagyobb horderővel birván Angliában, 
mint másutt: a gazdaközönség nagy érdeklő-
dése a kérdés iránt szembeszökőleg jogosult, 
annyival is inkább, mert az élelmiszerek hami-
sításának ellenőrzése különös gondját képezi a 
törvényhozásnak és közigazgatásnak egyaránt. 

A budapesti juliusi gyapju-
aukcziók. 

A budapesti gyapjuaukcziók 10-ik soro-
zata julius 3-án indult meg és folytatólag julius 
hó 4-én és 5-én tartott. A gyapjuárverési válla-
lat ez alkalomból XLI., XL1I. és XLIII. számú 
jegyzékeit adta ki, melyek szerint összesen 
17,308 zsák gyapjú került kalapács alá. 

A. német piacznak zilált, bizonytalan hely-
zete ezen árveréseken is éreztette hatását, 
mindazonáltal a hanyatló irányzat nem öltött 
akkora mérveket, mint azt várták. Az osztrák 
és hazai katonaposztó-szállitók ugyanis nagyobb 
vételkedvet mutattak, mint azt náluk eddigelé 
megszoktuk; sőt nem egy tétel felett oly élénk 
verseny fejlődött, hogy az bennünket jobb idő-
szakokra emlékeztetett. 

Ismert tény, hogy a gyapjuaukcziók te-
nyésztőknek, kereskedőknek és közvetítőknek 
egyaránt rendelkezésre állanak és ez utóbbiak 
különösen a második és harmadik napon kinált 
áruval nagyban igénybe is vették az árverést, 
bár —mint az előre látható volt— eredmény 
nélkül; mert addig, mig nagy kinálat mellett 
jobb minőségű áru áll rendelkezésre, bizony az 
összevásárolt és minőségileg alárendelt, homo-
kos, bojtorjátios, silány árunak nem akad 
vevője; éppenséggel akkor nem, midőn a tu-
lajdonosok árujoktól csak a limitált árnál jóval 
magasabb árakon akarnak megválni. 

A nyilvános árverések intézménye nálunk 
oly széles és biztos alapokra van helyezve, 
mely az adás-vevést nagyban előmozdíthatná, 
ha az emberek okosan tudnának vele élni. 
Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az aukcziókra 
felküldött árut vegyes bizottság értékeli, mely 
egy miniszteri biztos jelenlétében hozza hatá-
rozatait; a piaczi konjunktúráknak megfelelő 
árt oly férfiak állapítván meg, akiknek ta-
pasztalatait és szakismereteit a magyar királyi 
gyapjuminősitő intézet által szolgáltatott rende-
ment-meghatározások támogatják. Az eladók 
tehát teljesen meg lehetnének nyugtatva az 
iránt, hogy árujok olcsóbb áron nem fog el-
adatni, mint a mennyit a fenforgó konstellácziók 
közt tényleg ér. Mindazáltal megtörtént most 
is, hogy egy tenyésztő zsírban nyírt gyapjáért 
éppen 50%-kal kívánt, többet, mint a mennyit 
a bizottság áruja részére megállapított. Az 
ilyen magatartást nem lehet helyeselni; más-
részt azonban elismeréssel kell kiemelnem, hogy 
többek közt akadtak olyan tenyésztők is, a 
kik kijelentették, hogy még az esetben is 
átengedik a tételt, ha egy-két koronával keve-
sebbet kínálnak áruj okért, mint a milyent az 
értékelő bizottság minimálisul megállapított; és 
éppen a legkiválóbb nyájtulajdonosok és tiszt-
jeik jártak el zsírban nyírt gyapjaiknál igy igen 
helyesen. Feltéve ugyanis, hogy a szeptemberi 
aukcziókon valamivel nagyobb árt érhetnénk 
is el, a mérleg másik serpenyőjébe esik annak 
megfontolása, hogy a dunaparti — méltán ki-
fogás alá eső :— raktárakban különösen a 
zsírban nyírt gyapjú mennyit. vészit súlyából 
és hogy az esetleges tőke-kamat j veszteség is 
számot tesz. Csak ha az eladók zcjme igy gon-
dolkozik, sz'áöiithaiurik ai-ra, hogy a rosszabb 

konjunktúrák mellett is a gyapjú adás-vevése 
nagyobb mérveket fog ölteni. 

A aukcziót vezető dr. Hefty Frigyes ur 
különben ez alkalommal is nagy körültekintés-
sel és ügyességgel forgatta a kalapácsot, ami-
hez képest az első napon eladásra került 4010 
zsák közül 856 zsák háton mosott és 1174 
zsák zsírban nyírt, összesen 2030 zsák, tehát 
a kinált mennyiségnek 41 "3%-a maradt eladat-
lanul. Az el nem kelt tételek között volt: 133 
zsák háton mosott, 262 zsák zsírban nyirt, 
összesen 395 zsák posztógyapju, az első na-
pon árverésre került posztógyapjumennyiségnek 
57'4%-a; 632 zsák háton mosott, 372 zsírban 
nyirt, össszesen 1004 zsák fésüsgyapju (33"6%), 
80 zsák hátón mosott, 516 zsák zsírban nyirt, 
összesen 596 zsák szövetgyapju (48'8%). Az 
árverésre került 11 zsák kétnyiretü, 3 zsák 
fríz, 7 zsák bárány és 14 zsák angol kereszte-
zett gyapjú nem talált vevőt. 

A második napon a kereslet sokkal las-
sabban indult meg, mint azt az első nap ered-
ményi után vártuk volna, minek oka főleg 
abban keresendő, hogy a kinálat a zsírban 
nyirt gyapjakkal indult meg, amelynek tömege 
nem állott arányban a kereslettel. A vevők 
zömét ugyanis — mint fentebb már emlitém 
— kivételesen a katonaposztószállitók tették, 
kik csak részben vannak (mint pl. az Offer-
mann és Bredlik czégek) nagyobb gyapjumennyi-
ségek mosására berendezve. A harmadik napi 
aukczió zsírban nyirt gyapjakkkal végződvén, 
megérthető, hogy az jóformán eredménytele-
nül záródott le. 

A második napon kinált 6460 zsák közül. 
1274 zsák háton mosott és 1835. zsák zsírban 
nyírt,'. összesen 3109 zsák, tehát a kinált 
mennyiségnek 47'3%-a maradt eladatlanul. 

Az el nem kelt gyapjak között volt: 239 
zsák háton mosott, 806 zsák zsírban nyirt, 
összesen 1045 zsák posztógyapju, a kinált 
posztógyapjumennyiségnek 51'9%-a; 63 zsák 
háton mosott, 704 zsák zsírban nyirt, összesen 
767 zsák szövetgyapju (50"4%); 821 zsák háton 
mosott, 329 zsák zsírban nyirt, összesen 1550 
zsák fésűs gyapjú (40%). A kinált 139 zsák 
czigája és 8 zsák kétnyiretü gyapjú nem talált 
vevőre. A kalapács alá kerül 31 zsák bárány-
gyapjú ellenben mind elkelt és pedig nagyobb-
részt jóval a limitált értéken felül. 

A harmadik napon árverésre került 5838 
zsák gyapjú közül 2966 zsák háton mosott, 95 
zsák zsírban nyirt, összesen 3916zsák, akinált 
mennyiségnek 67'1%-a maradt eladatlanul. A 
vevőre nem talált gyapjak.között volt: 479 zsák 
háton mosott, 378 zsák zsírban nyírt, összesen 
857 zsák posztógyapju, a harmadnapi posztó-
gyapjumennyiségnek 59°/o-a ; 2158 zsák háton 
mosott, 341 zsák zsírban nyirt, összesen- 2469 
zsák fésűs gyapjú (87"2%); 169 zsák háton 
mosott, 212 zsák zsírban nyirt, összesen 381 
zsák szövetgyapju (49'4%); 43 zsák háton 
mosott kétnyiretü gyapjú (70%). A kinált 6 
zsák báránygyapju és 160 zsák czigájagyapju 
.nem talált vevőt. 

A katonaposztógyárosok közül a legnagyobb 
vásárló volt Quittner troppaui czég, mely az 
első napon 297 zsák háton mosott és 65 zsák 
zsírban nyirt fésűs gyapjút, a második napon 
303 zsák, a harmadikon 121 zsák háton mosott 
fésüsgyapjut, összesen 786 zsákot vásárolt. Jelen-
tékeny mennyiséget vásárolt Brdlik pocateki czég 
is, mely 439 zsák hátonmosott, 261 zsák zsírban 
nyírt, összesen 700 zsák fésűs gyapjút vásárolt. 
Harmadik helyen említhető Éegenhart F. és 
társa losonczi-pozsonyi czég, mely 359 zsák 
hátonmosott fésűs, 300 zsák hátonmosott szövet-, 
összesen 659 zsák gyapjút vásárolt. Számot-
tevő mennyiséget vásárolt Offermann brünni 
czég is, mely 453 zsák zsírban nyirt fésűs- és 
194 zsák zsírban nyirt szövetgyapjut, összesen 

.647 zsákot vásárolt. A vevők sorában még a 
következő katonaposztó-szállitók szerepeltek: 
zsolnai, beszterczebányaí és gácsi posztógyárak; 
Enoch Korn fia Iglau; J. F. No >otny Pocatek; 

Áron Jakab Löw-Beer fiai Elisenthal; Brüder 
Launer Teltsch; Heller özvegye Weisskirchen. 

A hátonmosott fésűs gyapjak közül leg-
drágábban kelt az első napon gróf Károlyi 
Tibor 53 zsákból álló tétele, melynek méter-
mázsáját Quittner troppaui czég 318 koronán 
vásárolta meg; a második napon gróf Serényi 
János uradalmának 37 zsákból álló fésüs-
gyapja érte el a legmagasabb árt, amelyet 
Löw-Beer elisenthali czég vásárolt 252 koronán 
métermázsánként; az árverés harmadik napján 
Glück Venczel csegei gazdaságának 76 zsákból 
álló fésüsgyapjutétele kelt el legmagasabb áron, 
melyet Klauber pilseni czég 262 koronán 
vásárolt meg métermázsánként. 

A többi gyapjuminőségeknél elért leg-
magasabb árak a következők voltak : zsírban 
nyirt fésűs gyapjúnál 124 korona, hátonmosott 
szövetgyapjunál 332 korona, zsírban nyírt 
szövetgyapjunál 110 korona, hátonmosott merinó-. 
gyapjúnál 550 korona, zsírban nyirt merinó-
gyapjunál 130 korona, háton mosott bárány-
gyapjúnál 590 kor., zsírban nyirt báránygyapju-
nál 140 korona és kétnyiretü gyapjúnál 198 kor. 
métermázsánkint.„ 

Gróf Károlyi Mihály debrői szaponária 
mosásu elektorral negretti gyapjából Schrader 
bécsi czég egy 68 zsákból álló tételt 550 koronán, 
Hochgesang Miksa berlini czég egy másik 64 
zsákból álló tételt 540 koronán vásárolta, mig 
ugyanfsak ezen czég közvetlenül a vásár után 
560 koronát fizetett egy 68 zsákból álló tételért. 
A legnagyobb áron kelt gróf Széchenyi Gyula 
marczali uradalmának 142 zsákból álló bárány-
gyapja, mely 590 koronán cserélt gazdát. A 
marczali többi áruból Ehrmann F. bécsi czég 
124 zsákot vett 548 koronán métermázsánkint. 
A közvetlenül utána kinált kéthelyi gyapjúért 
csak 482 koronát kínáltak, minélfogva eladatla-
nul maradt. A zsírban nyirt elektorral-negretti 
gyapjak közül a debrői 25 zsákból álló tétel 
130 koronán kelt, vevője Altschul és társa 
budapesti czég volt; ellenben Metternich Sándor 
Paulina herczegné báthi uradalmának 18 zsák 
zsírban nyirt nemes merinógyapja csak 116 
koronán a herczeghalmi 18 zsák pedig 106 
koronán kelt el métermázsánkint. 

Ugy látom, hogy a zsírban nyírt gyapjak-
nak egyidőben kedvező értékesithetésének idő-
szaka lejárt, min csudálkozni éppen nem lehet, 
mert a vevőknél a bizodalom ezek kedvező 
rendementje tekintetében sok esetben nem ok 
nélkül megrendült. 

Dr. liodiezhj Jenö. 

Gazdasági egyesületek mozgalma. 
Rovatvezető: de Pottere Brúnó. 

A Jász-Nagy-Kun-Szolnokvármegyei Gazda-
sági Egyesület május 19-én gróf Almássy Imre 
dr. elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen Kováts Albert titkár terjesztette elő a 
vármegye lóteiryészbizottmányának azon javas-
latát, hogy az idei lódijazások lóversenynyel köt-
tessenek össze. A lótenyészbizottmány a lóver-
seny rendezésére a gazdasági egyesületet kérte 
fel s az igazgató-választmány tekintettel az 
ügynek ugy lótenyésztési, mint gazdatársadalmi 
érdeklődések felkeltése szempontjából való fon-
tosságára, javaslatba hozza a közgyűlésnek a 
régebben szokásban volt lóversenyek felújítását. 
Az egyesület lóversenyekhez szükséges tiszte-
letdijakat gyűjtés utján szerezte össze. A köz-
gyűlés a lóverseny rendezésének tervét helyes-
léssel fogadja s az igazgató-választmánynak ez 
iránybani intézkedéseit jóváhagyja. A közgyűlés 
tárgyalás alá vette az igazgató-választmánynak 
Haraszthy Tivadar indítványára előterjesztett ja-
vaslatát a katonák 3-ik szolgálati évük nyarára 
aratási munkálatokra való hazabocsátása tárgyá-
ban. A választmány ugy humanitárius, mint 
nemzetgazdasági, sőt magyar nemzetségi szem-
pontból is rendkívüli nagy horderejű intézke-
désnek tartja, a hadseregben szolgáló katona-
ságnak szolgálata 3-ik évében aratá«. ideiére való 
haziioocsátásánaJc- ie r j -^ minthogy a magyar 
munkásnak úgyszólván 6 hét Satt kell meg-
keresnie egész téli élelmét s a 3-ik évi szolgálat 
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után őszszel hazaküldött kiszolgált katona elesett 
az évre minden gazdasági munkától, terhére van 
a családnak is s a legnagyobb nyomor elébe 
néz az első télen. A közgyűlés átiratilag keresi 
meg a vármegye törvényhatóságát a 3-ik évet 
szolgáló katonák időleges szabadságolása tár-
gyában. A közgyűlés Lippich Gusztáv indítvá-
nyára elhatározza egy baromfitenyésztési szak-
osztály megalakítását, hogy ez által is a megyei 
baromfitenyésztés fejlesztésére, s főleg a kiviteli 
termelésre tevékenyebb közre hathasson, s hogy 
főképen a kisgazdák kezén levő baromfiállo-
mány nemesítését is előmozdítsa. A közgyűlés az 
alakítandó baromfitenyésztési szakosztályba 10 
tagot delegált. Fehér Miklós választmányi tag 
indítványára a közgyűlés utasítja a választmányt, 
hogy a tejszövetkezetek kérdésével behatóan 
foglalkozzék és az ezirányu tárgyalásokra az 
országos tejgazdasági felügyelőt is meghívja. 

A Jász-Nagy-Kun-Szoinokvármegyei gazda-
sági egyesülétlóversenynyel összekötött tenyészló-
dijazását junius 16-án tartotta meg Török-Szent-
Miklóson. Bírálat alá került 317 drb állat, melye-
ket 178 tenyésztő hozott fel. 25 pénzdijat és 10 
drb díszoklevelet osztott ki ez alkalommal az 
egyesület ; a pénzdijak kisgazdák részére adat-
tak ki. Ugyancsak 16-án tartotta az egyesület a 
ló- és ügetőversenyt Török-Szt-Miklóson. A 
verseny kettesfogatok, hátilovak, négyesfoga-
tok ügetőversenyéből, mezőgazdák lóversenyé-
ből, kettős kocsiversenyből, hátilovak és négyes-
fogatok ügetőversenyéből állott. A verseny 
győztesei részére értékes tiszteletdijak, a kis-
gazdák részére pedig pénzdijak adattak ki. Ugy 
a tiszteletdijakat, mint a pénzdijakat az egyesü-
let gyűjtés ut ján hozta össze s körülbelül 2500 
korona értékű tiszteletdíjat és pénzdijat adatott ki. 

A Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesölet 
junius 26-án tartotta igazgató-választmányi.ülését 
Szerdahelyi Ágoston elnöklete alatt. Az ülésen 
örömmel vették tudomásul a gére'si mintagazdaság 
berendezésének engedélyezését, valamint azt is, 
hogy a fölmivelésügyi miniszter a sáros-magyar-
berkeszi mintagazdaság részére a szükséges vető-
magot engedélyezte. A választmány köszönő fel-
i ra t intézését határozta a földmivelési miniszter-
hez a lóversenydijul engedélyezett 1000 korona, 
valamint az orbódi csikólegelő létesítésére utal-
ványozott 1200 korona segélyért. Az igazgató-
választmány tervbe vette, hogy a f. év folyamán 
gyümölcskiállitást és állatdijazást fog rendezni. 

A Debreczeni Gazdasági Egyesület junius 
9-én tartotta meg szokásos évi lódijazását a 
Hortobágy-pusztán, mely alkalommal anyakan-
czák díjazására 15 drb 10 frankos aranyat, 3 
éves kanczacsikók díjazására 11 drb 10 frankos 
aranyat, 2 éves kanezaosikók díjazására 11 db 
és 1 éves kanczacsikókért 10 drb 10 frankos 
arany pénzdijat osztott ki az egyesület, vala-
menyit kisgazdák lovai díjazására. A bíráló-
bizottság konstatálta, hogy a kisgazdaközönség 
kezén levő állatállomány minőségi javulása ki-
elégítő s a czéltudatos lónevelés e kis- és közép-
birtokosok körében mindinkább terjed. Ugyan-
csak ez alkalommal tartotta meg az egyesület a 
hortobágyi bikadijazást is, mely alkalommal 
6480 korona pénzdijat osztott k i ; ez összegből 
55 első díjjal kitüntetett apaállat részére egyenként 
72 korona, 65 második dijjal kitüntetett apa-
állatra egyenként 48 korona jutott. 

A Szolnok-Dobokavármegyei Gazdasági Egye-
sület igazgató-választmánya, mint egyúttal a vár-
megye mezőgazdasági bizottsága május hó 10-én 
Torma Miklós elnöklete alatt tartott ülésén tár-
gyalás alá vette a vármegye által a faiskolákról 
és fásításokról készített szabályrendelet-terveze-
tet, melyet a földmivelési miniszter kifogásol és 
módosítani kiván. Az igazgató-választmány tá-
maszkodva a megyebeli községi faiskolának több 
mint husz évi fennállása alatt szerzett tapaszta-
taira, kijelenti, hogy a megye adott viszonyai 
között, hol ritka községben található szakértő 
faiskola kezelő, hol a nép nem bir a kellő ér-
zékkel a gyümölcslaiskolák és gyümölesfatenyész-
tés iránt, s községek pedig szegények arra, 
hogy olyan felszerelt és jól kezelt faiskolát tart-
sanak, melylyel czélt is lehet érni, ennek foly-
tán a választmány nem is boesájtkozik olyan 
szabályrendelet módosításának tárgyalásába, 
mely daczára a husz év alatt szerzett kedvezőt-
len tapasztalatoknak — mely idő alatt megyei 
gyümölcsészeti vándortanító, később pedig já-
rási faiskolafelügyelők is működtek — a köz-
ségi faiskolákat továbbra is fentartani kívánja 
és amely a járási faiskola felügyelői-intézmény 

rendszeresítése által ujabb, évenkint 2500 koro-
nára tehető terhet ró a megyebeli községekre. 
A választmány, mint mezőgazdasági bizottság 
ismételten felkéri az alispánt, hegy kövessen el 
minden lehetőt a czélhoz nem vezető községi fa-
iskolák eltörlésére és ha már nem vihető keresztül 
azon terv, hogy a községi faiskolákat egy nagyobb 
megyei faiskolával helyettesítsük, Bkkor az 1894. 
évi XII. t.-cz. 43-ik §-a alapján a 7 szolgabírói 
járás központján felállítandó járási faiskolákban 
egyesítse a megszüntetendő községi faiskolá-
kat. Szentmáry János titkár ismerteti ezután 
a magyarláposi, bethleni, számosujvári, nagy-
ilondai és kékesi járások mezőgazdasági bizott-
ságainak határozatait, melyben lóhermagminta-
vizsgáló rostával és egyéb ehhez szükséges fel-
szereléssel való ellátásukat kérelmezik. A bizott-
ság felkéri a megyei gazdasági egyletet, hogy 
hasson közre az alispáni hivatalnál, miszerint az 
illető járási mezőgazdasági bizottságok a szük-
séges lóheremagvizsgálathoz szükséges felszere-
lésekkel elláttassanak s a szolgabíróságok személy-
zete a lóheremagnak arankára való mikénti 
vizsgálatára betanittassék. 

Az ülést követőleg az egyesület igazgató-
választmánya gróf Korniss Viktor elnöklete alatt 
ülést tartván, megbízta Csiky Eleket a vármegye 
kis- és nagyobb birtpkosai által rendezett gyü-
mölcs-verseny elbírálására. Titkár bejelentette, 
hogy az egyesület lóheremagtisztitó rostáin 55 
gazda 141 mm. vetésre szánt lóheremagot aranka-
mentesitett; a rostálásoknál szerzett tapasztalatok 
szerint a lóheremagban nemhogy kevesbedne 
az aranka, hanem inkább évről-évre szaporodik, 
miért is erélyes és hatásos javaslatokat tesz az 
aranka terjedésének meggátlása czéljából. A vá-
laszmány a kisebb gazdákra való tekintettel a 
jövő rostáltatási idény alatt az első 50 kg. lóhere-
és luczermag rostáitatását díjtalanul eszközli s 
minden további kg. rostálásért két fillért határoz 
szedni. Az egyesület az összes járási mező-
gazdasági bizottságokat használat czéljára egy-
egy lóheremagvizsgálő illetve lóheremagminta-
vizsgáló rostácskával és a hozzá tartozó fel-
szereléssel fogja ellátni óly czélból, hogy a ke-
reskedők boltjaiban megejtendő lóheremag-
vizsgálatokat szakértelemmel végezhessék, az 
arankásnak tatált lóheremagot zárlat alá vehes-
sék, továbbá, hogy a termesztők részére való 
elárusitását megakadályozhassák. A választmány 
felkéri az alispánt, hogy a mezőgazdasági elő-
adót jövő évi február és márcziu* hó folyamán 
küldje ki a járosi központokba a főszolgabirósági 
személyzet betanítása végett. A választmány a 
folyó évben rendezendő ügetőverseny szabály-
zatát jóváhagyja s a versenynapjául szeptember 
15-ét tűzi ki. Végül a választmány a tagositási 
kérdésnek az OMGE. közgazdasági szakosztá-
lyában való tárgyalására az egyesület képvise-
letében dr. Torma Miklóst és dr. Mihályi Tivadart 
küldötte ki. 

Az Esztergomvidéki Gazdasági Egyesület a 
megyebeli kisgazdák részére tanulmányi kirán-
dulást rendezett a Párisból visszahozott magyar 
mezőgazdasági kiállítás tárgyának megtekintése 
végett. Büttner Róbert alelnök és Szabó Géza 
titkár vezetése mellett 180 esztergommegyei kis-
gazda tekintette meg junius 23-án nagy érdek-
lődéssel a mezőgazdasági kiállítást. 

A Barsvármegyei Gazdasági Egyeiületnek 
tavaszi közgyűlése elé terjesztett multévi műkö-
déséről szóló jelentésből a következőket közöl-
he t jük : Az egyesület fennállása és tevékenysége 
biztosítottnak vehető, mert a tagok közül az 
egyleti tevékenységben mind többen és többen 
vesznek részt, melynek a múl tévben egyik leg-
fontosabb tárgya a vámkérdés volt s melyre 
nézve a közgyűlés akként határozott, hogy a 
kölcsönösséget óhajtja az ipar és mezőgazdaság 
között, nemcsak a gabonára, hanem a textil 
anyagokra is. A jelentés szerint nem legtöbb 
kedvezményes vámtarifára, hanem minimális és 
maximális tarifákra van szükségünk. A foko-
zatos vámot sem tartja az egyesület helyesnek, 
még az iparczikkeknél sem, azért a határvámi 
kedvezményt, mint pl. Szerbiánál, - Olaszország-
nál megszüntetendőnek véli. Kizárandó egy-
általán, hogy az idegen termények átvonuló for-
galma (tranzitó) olcsóbb legyen, mint a mienk. 
A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségé-
nek a jövő vámtarifája ügyében tartott tanácskoz-
mányán az előadói javaslatot az egyesület elfogadta 
azon módosítással, hogy a pamut vámja felemeltes-
sék, ehhez a nagygyűlés hozzá is járult. Az egyesü-
let különben azon meggyőződést vallja, hogy ha a 

nagygyűlés isen elfogadott vámok nem sikerülnének, 
önálló vámterület jobban megfelel 

Magyarország összes közgazdasági tényezőinek. 
Az egyesület a fedezetlen gabonahatáridőüzlet 
eltörlésére nézve hozzájárult az Aradmegyei 
gazdasági egyesület memorandumához azon 
hozzáadással, hogy a gabonabörzére az árak 
jegyzése tekintetében is nagyobb ellenőrzés 
gyakoroltassék. Az állattenyésztés terén az 
egyesület különösen a vörös-tarka szarvasmarha 
javításán és tenyésztésének okszerűbbé tételén 
buzgólkodik. Részt vett a tenyészállat vizsgála-
tokon kiküldötteivel, az állattenyésztés előmoz-
dítására augusztus 19-én Aranyos-Maróthon díja-
zással egybekötött szarvasmarhakiállitást rende-
zett, melyen a nagytenyésztők kiváló szép szini-
mentháli, berni és bonyhádi állatokkal vettek 
részt. A szarvasmarhatenyésztésnek emelésére 
mintegy 1300 korona dijat osztott ki az egye-
sület a földmivelési miniszter, a vármegye és 
József Ágost főherczeg adományaiból. A dijak 
a népies tenyésztésnek nagy serkentésére szol-
gálnak. Az egyesület jövő programmjába is fel-
vette az állatdijazásokat, mig a szakértelem fej-
lesztésére a mult évben a tél és tavasz folyamán 
a földmivelési miniszter anyagi támogatásával 
népies gazdasági tanfolyamokat, előadásokat és 
háziipar-tanfolyamot tartott. Az okszerű lenter-
mesztésről a megye minden járásában mintegy 
husz helyen tartott előadást az egyesület föl-
kérése folytán az országos lentermesztési szak-
tanár s az egyesület a termesztők próbatermesz-
téseik sikerei után a lent nagyobb mérvben 
termesztésével, egy lenkikészitő gyár létesítését 
vette tervbe. A Kis-Tapolcsányban rendezett házi-
ipari tanfolyammal az egyesület mezőgazdaság-
gal kevésbbé foglalkozó szegényebb és munka-
hiányban szenvedő garami és aranyos-maróthi 
járások népének nyúj t az egyesület téli kerese-
tet. A kistapolcsányi tanfolyamon, 20 tanítvány 
képeztetett ki, rendezett kosárfonó-tanfolyamot 
az egyesület Uj-Bányán is 22 hallgatóval s a 
jövőben e téren működését folytatni fogja. A 
szakértelem fejlesztésére és nagyobb látkör kép-
zésére és a gazdasági előhaladás terjesztésére 
az egyesület kisgazdákkal négy izben tett a 
mult év folyamán tanulmányutat. Az 5 napra 
terjedő tanulmányúton '30 kisgazda vett részt s 
az erdádyi viszonyokat, Kolozsvár város intéz-

és gyárait, a kolosmonostori tanintézet 
gazdaságát, Nagy-Szebenben pedig az erdélyi 
szász egyesület gazdaságát, a város nevezetessé-
geit, gyáriparát, a posztó gyártást, s végül afogarasi 
állami ménes-birtok ménesét, pinzgaui tenyésztését 
és bivalytenyésztését és egyéb erdélyi különle-
gességeket. A jövő évi tanulmányut programm-
jául az egyesület Kaposvár gazdaságának, 
Zágráb és különösen Fiume intézményeinek és 
gyárainak tanulmányozását tűzte ki. Az egyesü-
let a megye nagy- és középbirtokain okszerűen 
űzött czukorrépatermelésnek a kistermelők kö-
zött való terjesztése végett répaszövetkezetek 
létesítésén fáradozott, törekvését azonban siker 
nem koronázta. A kisgazdák a czukorrépater-
melésnél, illetve átadásánál ki voltak egy időben 
téve a mázsamesterek önkényének mindaddig, 
mig az egyesület a garamv.ölgyi czukorgyár 
rendkívül állandóan kulans eljárása alapján 3 év 
óta az egyes állomásokon ellenőrködő értelmes 
parasztgazdákat nem alkalmazott. A garamvölgyi 
czukorgyár átvevő barsmegyei állomásain az 
ellenőröket felülvizsgáló titkár a legteljesebb 
megelégedést tapasztalta, s a termelők által 
panasz kérdezősködésre sem tétetett. A szövet-
kezetek álakitásának kezdetén a hitelszövetke-
zetek jönnek természetszerűleg első sorban 
figyelembe, melyekkel nemcsak előnyösen be-
fektetni, hanem a takarékosságot is fejleszteni, 
az áru vetőmag-uzsorát részben meghiúsítani 
lehet. A barsmegyei agrárszövetkezetet a köz-
ponti hitelszövetkezet hitelszövetkezetté alakít-
ván, annak ez év végén 657 tagja és 761 üzlet-
része volt, melynek értéke 27,995 kor. 05 fillér 
betétje 2293 kor. Az Országos Központi Hitel-
szövetkezettől 129,192 koronát kapott kölcsön, 
váltótárczája 124,574, kötvényei 14,762 kor. stb. 
Tartalékalapja 2908 kor., nyereménye 2557 kor. 
05 fillér. Az egyesület által alakított garam-
szent-györgyi, bars-bessenyői és n.-szecsei hitel-
szövetkezetek szép fejlődést mutatnak. A gazda-
körök N.-Sallón, N.-Kálmán és K.-Szecsén ala-
kulván ; a gazdakörök konservativ népünknél 
lassan haladnak előre, eleinte kevés taglétszám-
mal bírnak, a taglétszámszaporodás a jövőben 
remélhető.. Alapító tagjainak száma 120, rendes 
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tagjainak száma 93, rendkiv. tagjainak száma 
3, összesen: 216. Pénztári t. bevétel 4357 kor. 
24 fillér, alapitv. befizetés 400 kor. összesen 
4757 kor. 24 fillér. Kiadás 2665 kor. 50 fillér, 
maradv. 1692 kor. 74 fillér. Vagyona az egylet-
nek 50,371 kor. 

IRODALOM. 

Az öröklési jog kérdései. Ezen a czimen 
jelent meg dr. Baross János tollából egy füzet, 
amely legaktuálisabb agrár-reformjaink egyikét 
fejtegeti. 

Az általános polgári törvénykönyv terve-
zetének tárgyalása után, a törvényi öröJclés 
fontosságáról, megoldásáról beszél, amely te-
kintetben a régi magyar jogfejlődés alapján a 
ági-öröklés ágiság elvének keresztülvitelét tartja 
kívánatosnak. Az ágiság elve még a- végren-
deleti öröklés eseteiben is követendő volna, 
különbséget téve azonban ingó- és. ingatlan 
vagyon között. E tekintetben konkrét javaslattal 
is áll elő s -orvosszereknek mondja a törzsökös-
rendszer (Anerbenrecht) meghonosítását, a hit-
bizományi helyettesítés és hitbizományi intéz-
mény kiterjesztését, illetve rendezését, kapcso-
latosan a birtokminimum és maximum kér-
désével. 

A mezei földbirtokok különösen pedig a 
kis parasztbirtokok érdekeinek megvédésére 
idevágó törvényes intézkedéseket tart szük-
ségesnek s itt főleg a törcsökös rendszert ajánlja 
tanulmányozás czéljából, mint a mély rendszer 
Németország legtöbb tartományában a paraszt-
ság helyzetét nagyban megerősítette. 

A hitbizomány okról szólva, ezek mai for-
máját czélszerütlennek tartja, de nem azért, 
mintha megkötnék a földet, hanem mért nagy 
területeket kötnek meg egy-egy kézben. A ma-
gyar nép propogativ erejét különösen az Alföld 
és a Dunántul egyes helyein megkötik a nagy-
birtokok — ezt elismeri a szerző — de viszont 
rámutat azon egyéb természetű tényezőkre is, 
amelyek e vidékek kedvezőtlen népesedési és 
szocziális viszonyainak létrehozásában döntő 
befolyást gyakoroltak s amelyek a hitbizomá-
nyok rovására egyáltalában nem irhatok. 

Viszont statisztikai adatokkal czáfolja 
meg azt, mintha a hitbizományok okai volná-
nak a kivándorlásnak s a gyér népességnek, 
sőt a statisztikai táblázatokból kitűnik az, hogy 
a kivándorlás azokból a legnagyobb, ahol jó-
formán alig van hitbizomány. A hitbizományo-
kat tehát nem eltörölni, hanem reformálni 
kell. E tekintetben kőt reform lenne ered-
ményes és pedig meg kellene engedni azt, 
hogy egy család tulnagy hitbizományából több 
kisebb hitbizományi alakítsanak és hogy a 
család a hitbizományok állagát megváltoztat-
hassa. Ez utóbbi különösen agrár-socziális 
szempontból lenne fontos s vele az illető család 
ép ugy, mint a közérdek is sokat nyerne. 

Nagyjából ennyiben foglalhatnánk össze 
Baros's János az öröklési jog aktuális témájáról 
való fejtegetéseit, amelyeket szerző a tárgy 
iránti szeretettel, gondos összeállítással irt meg. 
A ki érdeklődik agrárreformjaink iránt, haszon-
nal forgathatja a füzetet, amely eredetben a 
Magyar Gazdák Szemléjének január—májusi 
számaiban jelent meg s mint a Gazdaszövetség 
fenti folyóiratának külön lenyomata szerző 
tulajdonát képezi. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
377. kérdés. Egy 870 hold (á 1200. D-öl) 

szántóföld, 400 hold rét ós 450 hold legelőből 
álló gazdaságot kezelek. A földek igen jó kar-
ban vannak, de helytelen vetésforgót tartottak 
eddig, ami meglátszik a vetéseken és az eddigi 
terméseredményekén. A talaj agyag 40—50% 
homokkal keverten, igen könnyen megmunkál-

ható. Az állatállomány 360 darab 1—4 éves 
tinó, 48 db jármosökör, 42 db ló, 45 db tehén 
és üsző,, összesen 495 darabból áll. Ezen 
állomány annyi tárgyát szolgáltatott, hogy négy 
év alatt a határt be lehetett trágyázni. 

Összeállítottam egy vetésforgót olyképen, 
hogy: őszi buza 280^300 hold lenne, őszi 
rozs 130—140 hold, tengeri 200 hold, árpa 
80—85 hold, zab 120 hold, luczernás 20 hold, 
csalamádé 30 hold, burgonya 10 hold. 

Mesterséges takarmányra nincs szükségem, 
minekutána a rét elegendő takarmányt ad, még 
eladásra is kerül. 

A rétek közt egy 40 holdas tábla van, 
amibe búzát nem ajánlatos vetni, mert lapályos. 
Mit vessek bele ? 

Az idén trágyázva lesz. 220—230 hold. 
Kérdem minő forgót ajánlanak? W. A. 

378. kérdés. 20—22 drbból álló tehené-
szetet óhajtok létesiteni. Sovány homokon 
gazdálkodom s a gazdálkodás főként a nagy 
kiterjedésű szőlő fentartása érdekében történik, 
hogy trágyát, szalmát, igaerőt stb könnyű szer-
rel juttassak a szőlőnek, a czél a tehenészet-
tel is főleg a trágyatermelés volna, azonban 
közvetlen közelemben igen közel van egy vaj-
gyár. A vidéken azonban a nagytestű szimmen-
tháli és bonyhádi fajta tehenek értékesítése 
nehezen fog menni, mihelyt az állományt se-
lejtezni kell, miután a legtöbb mészáros fél a 
a nagy darab marhától. Tisztelettel kérdem, 
hogy a fenti viszonyok között nem-e válna be 
jobban az inthali vagy más kisebb testű, de 
jól tejelő állat. Mint emiitóm, a szabadkai vaj-
gyárba a tejfölt akarom szállítani, a főczél te-
hát a tej minőségére való törekvés. 

Sz. B. 
379. kérdés. Haszonbéri szerződés értel-

mében földesuram köteles az összes gazdasági 
épületeket, kutakat, kerítéseket egy éven belül 
(mely határidő ezév október 1-én lejár) tel-
jesen jó karba hozni és igy átadni. Az esetre 
ha ezt nem teljesítené a földesúr, mily eljárást 
kell köventem' és milyen vissztéritési igényeim 
lennének vele szemben. ^Megjegyzem, hogy az 
épületek egy része olyan, hogy teleltetni benne 
nem igen lehet majd és a kutak nagyrésze oly 
állapotban van, hogy elhanyagolásuk és ki nem 
tisztitások folytán használhatlanok és más víz-
forrás nem áll rendelkezésemre. B. M. 

380. kérdés. Haszonbéri szerződésem ér-
telmében a vadászati jog a földesúré; miután 
pedig a vaddisznók a gabonákban lényeges ká-
rokat okoztak; véleményem szerint ezen káro-
kat a földesúrnak kellene megtéríteni. 

Azt szeretném tudni, vájjon helyes-e ezen 
nézetem és ha igen, mily eljárást kell elkö-
vetnem. B. M. 

381. kérdés. Két drb borjut adtám el a 
vásáron, meg akarván tőlük szabadulni, mert 
tüdőbajosak voltak. A vevő 5 nap múlva irt, 
hogy menjek borjai után, mert tüdőbajosak s 
ha felét el nem engedem a vételárnak, be fog 
perelni. Kérdem, lehet-e neki jogos a kíván-
sága, miután a vételnél figyelmeztetve lett a 
borjak betegsége felől. P . 

Felelet. 
Czigája-juh beszerzése. (2-ik felelelet a 

a 360. "kérdésre.) Czigája-juhok beszerzése végett 
irjon Forizs Mihálynak, Tatrang, u. p. Zajzon 
Brassó vm., vagy Köpe Istvánnak Hosszufalu, 
Brassó vm.; mind a kettőnek 2—3 ezer juha 
van és válogatva adnak. Vásárokon nem lehet 
tenyésztésre való czigája-juhokat vásárolni 
Erdélyben. A tavaszszal 32 koronát kértek pár-
jáért bárányozás előtt; báránynyal pedig 38 
koronát. Hogy most mennyit kérnek, nem tudom, 
majd megírják a megnevezett juhos gazdák. 
Tudakozódjék a czigája-juhok felől a Fogarasi 
m. kir. ménesbirtok igazgatóságánál; a Kolozsi 
m. kir. gulyatelep intézőségénél, az algyógyi és 
szent-imrei földmivesiskola igazgatóságánál. 
Majd meg fogják irni, hogy a czigája-juhok is 
adnak 5—6—8 kg. sajtot és 2—2'5—3 kg. 

mosatlan gyapjút, melyet az idén' is 140 koro-
náért -adott ef a fogarasi ménesbirtok. Tudatni 
fogják majd, hogy a czigája-juh még a raczka-
juhnál is edzettebb és elégülékenyebb és gyen-
gébb legelővel is beéri,- a jót — önként ért-
hetően — nagyon meghálálva. A dermesztő 
hideg szeleket a szabadban telelő czigáják 
jobban tűrik a raezkáknál, mert az utóbbiak 
hosszú gyapjat a szél felzihálja és hóval be-
fújja ; mig a czigáják rövid, tömött gyapja jól 
védi a testet. Szabó Károly intéző ur Fogarasról 
majd megírja, hogy Bögözön — Udvarhely 
vármegyében — látta az első czigájaanyákat 
ujjnyi vastag hóval borítva tanyázni a szabad 
ég alatt és hogy a hó alól kikapart avarral 
táplálkozott a meddők serege. 

Szentkirályi Á. 
Vetésforgó egy 870 holdas birtok 

részére. (Felelet a 377. sz. kérdésre) A kérdés-
ben közölt vetésforgó nem tekinthető annak, 
mert nem tünteti föl a termelendő növények 
sorrendjét, hanem csak azok területét s mint-
hogy csakis gabonafélék és. tengeri termesztése 
terveztetik, ezen növénycsoportokból okszerű 
forgót összeállítani a lehetetlenséggel határos. 
Felmerül különösen az a kérdés, hogy a szemes 
tengeri után őszi gabona vethető-e, amit korai 
fajta termesztése esetén nem tartom kizártnak. 

Ezen föltevés mellett a luczernáson kivül 
fenmaradó 850 hold részére a következő négyes 
forgó alkalmazása mutatkozik ajánlatosnak: 

1. 212'5 hold tengeri és burgonya trágyázva, 
2. 212'5 hold őszi buza, 
3. 30 hold csalamádé trágyázva, 82'5 h. 

árpa, 100 h. rozs, 
4. 30 hold rozs, 82"5 h. buza, 100 h. zab. 
Ez is nagfon erőltetett forgó, de tekin-

tettel arra, hogy a szántóföld megfelelő trágyá-
zásban részesíthető, megfelelő, talajelőkészitési 
rendszer követése mellett kedvező termésered-
mények elérhetők, habár nagyon kívánatosnak 
mutatkozik, hogy jobb elővetemények nyerése 
végett esetleg a magbükköny termesztése is 
fölvétessék, amely jövedelem tekintetében felér 
a gabonával. Hogyha pedig 82'5 hold árpa 
helyett ugyanannyi magbükköny fölvétetnék, az 
utána következő buza sokkal jobban lenne el-
helyezye, az árpát pedig a csalamádé' és rész-
ben a tengeri, illetve burgonya után lehetne 
következtetni. 

A búzatermesztésre alkalmatlan 40 holdas 
tábla oly növényekkel elvetendő, amelyek abban 
legjobban díszlenek. De hogy melyek azok, a. 
terület megtekintése nélkül meg nem mondható. 

Hensch. 
Uj tehenészet létesítése. [Felelet a 378. sz. 

kérdésre) Abban az esetben ha egy uj tehené-
szet létesítésénél nem kizárólag tejtermelés, 
hanem egyszersmint tenyészállatok felnevelése 
és értékesítése is czélul tűzetik, akkor egy 
olyan fajtát kell tenyésztésre választanunk, 
a mely a vidéken keresett s mint tenyészállat, 
is értékesíthető. Ha tisztán tejterfneléste dolgo-
zik valaki s a borjukat mint szopós állatokat 
mészárszéki uton értékesiti, akkor jóformán 
leghelyesebben akkor jár el,hafris fejőstehene-
ket szerez, s ha elzüllöttek, ismét tovább adja 
azokat. Ezen eljárás azonban aligha fizeti ki 
magát ott. a hol a tejet csak vaj alakjában, 
lehet értékesíteni; ilyen helyt egy tehenészet 
csak ugy lehet jövedelmező, ha a növendék 
állatok mint tenyész vagy hizó anyag nyernek 
értékesítést. Ezzel tisztában lévén, a tenyész-
tendő fajta megválasztását illetőleg, bár el-
ösmerem, hogy az inthali vagy egyéb borzderes, 
a pirostarkáknál jobb tejelő ugyan, de növen-
dék állatait szerfelett nehéz jól értékesíteni,, 
s tenyésztésre az országnak csak azon vidékeire 
ajánlhatók, a melyeken a borzderesek vannak: 
elfogadva köztenyésztésre. Tenyésztési czélokra, 
a pirostarka szarvasmarhák legkeresettebbek,, 
azért tehát Csongrádmegyében is csak a 
magyar-erdélyi vagy a pirostarka szarvasmarhák, 
tenyésztése ajánlható. Ha a szimmenthalj nagy 
teste miatt kevésbé kedvelt, ott van a pinzgaui,. 
mely középnagy testtel bír, elég jól tejel, s a. 
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szimmenthalinál kevésbé igényes is. Az adott 
viszonyok kőzött t e h á t ' a pinzgaui szarvasmarha 
tenyésztése ajánlható, vagy ha nagyon is kis-
testü állatok tenyésztése volna kívánatos, akkor 
a javasoltnak közeli rokona a pinzgaui volna 
ajánlható. A túlságos kistestü állatok tenyész-
tése azonban sok hátránynyal van egybekötve, 
azért inkább a pinzgaui javasolható. csy. 

Vaddisznók ál tal okozot t ká rok megté-
r í t é s e . [Felelet a 380. sz. kérdésre.) A vadá-
szati törvény (1883. XX. t.-cz.) II. fejezetében a 
7. §. szerint csak á fővadak (szarvas, dámvad) 
által okozott kár megtérítésére kötelezi a va-
dászati jog tulajdonosát. 

A 8. §. a ragadozó,, vagy kártékony álla-
tokról (mely utóbbiak közé a 13. §.' szerint a 
vaddisznó tartozik), ugy intézkedik, hogy ezekért 
a vadászati jog tulajdonosa vadkárt nem fizet, 
mert ezek a föld birtokosa által bármikor el-
pusztíthatok. A föld birtokosa alatt itt á haszonbérlő 
értendő, mert minden joggal és méltányosság-
gal ellenkeznék, hogy az önvédelem ezen ne-
méből épen a haszonbérlő legyen kizárva. Jogá-
ban áll tehát mindenesetre hajtók és ebek hasz-
nálata nélkül, a terményeket fegyveresen őriz-
tetni s a vaddisznókat el is pusztíttatni, de az 
elejtett vadat a vadászatra jogosultnak tartozik 
átengedni. 

Ha egyéb mód nincsen, kérhet a IV. fe-
jezetben foglaltakhoz képest hivatalos vadásza-
tot ié. Sz. F. 

Eladó szavatossága. (Felelet a 381 sz. 
kérdésre.) Az eladó csak az eltitkolt, felismer-
hetlen, vagy csak nehezen felismerhető hibákért 
szavatol az eladásnál. Megszűnik ezen szavatos-
ság akkor, ha a vevő az állat hibáját tudta, 
vagy arra figyelmeztetve volt. Kérdésttevő tehát 
nem köteles a vevőnek bármit is elengedni, ha 
bizonyítani tudja, hogy az eladás előtt a borjuk 
ba já ra vevőt figyelmeztette. Sz. F. 

Haszonbérbeadó épületjavitási kötelezet-
sége. (Felelet a 379. sz. kérdésre. Ha a haszon-
bérbeadó azon szerződési kötelezetségének, 
hogy a kérdésben megjelölt objektumokat jókarba 
helyezze, idején meg nem fe l e l : ugy a haszon-
bérlő leghelyesebben cselekszik, ha előzetes 
szakértői szemlét kér, s miután a hiányokat és 
azt, hogy az illető objektumok jelen állapotuk-
ban a rendes gazdasági használat czéljaira al-
kalmatlanok, konstatálta : a hiányokat a saját 
költségén kijavíttatja és a javítás költségeit a 
haszonbérből levonja, ezenkívül jogosítva van 
kártérítést követelni, ha az objektumok a haszon-
bérbe adó vonakodása miatt későn javíttattak 
ki s ebből neki effektív kára származott, vagy 
jogosan várt haszna elmaradt. 

Dr. Szilárd. 
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Czimadományozás. Ő felsége a király 
Földes János, Strasak Henrik és Buáicka 
Ágoston főerdészeknek az erdőmesteri czimet 
adományozta. 

Az aratás. A földmivelésügyi miniszter 
legújabb jelentése a várható-termésnek junius 
30-iki állapotáról szól. E szerint a junius 25-én 
közzétett termésbecslés összege, az utóbbi tíz 
nap alatt, vagyis junius 20.—30-ig ismét 200,000 
métermázsával csökkent. Búzában tehát 2 millió 
métermázsával silányabb termést várhatunk a 
tavalyinál. De azért nyugodtan folyik az aratás 
szerte az országban. Keresztre is rosszul fizet 
a gabona, a helyenként megtartott próbacsép-
lések után ítélve, szemre is, azért a börzén 
még mindig csak amolyan „lanyha" az irány-
zat s a gabona ára egyik napról a másikra 
esik. A külföldről is — Ausztriát kivéve — 
rossz termést jelentenek, ennek daczára s a 
földmivelésügyi miniszter idejekorán történő s 
a kereskedelmet és a gazdákat tájékoztató 
jelentései után a természetes árképzés még sem' 
tapasztalható. Miért van e z ? talán mert a 
börze urai jókat szoktak álmodni — már 
mint jó termést, vagy mert jó az aratási 
idő s a meteorológiai prognózis máról-
holnapra kielégítő ? Mintha bizony ez a mostani 
jó idő még valamit javítana, a ritka, aszott 
szemű búzán. Nem javít biz az semmit, 
sőt félős, hogy ha majd ki lesz csépelve a 
gabona, még kevesebbet fog adni, mint amennyit 
a megbízható termésbecslésekből várunk. De 
az ára csak nem fog emelkedni. A tőzsdei 
spekuláczió, a körmönfont logika kieszel majd 
ismét valami olyast, amivel indokolni lehet az 
árak csökkentését, többek közt azt is, hogy 
— mert rá vannak szorulva a gazdák — s egy-
szerre több gabonát vetnek a piaczra, sok az 
ára. Sajnos, hogy az eladási kényszer fennáll a 
gazdáknál, bár ne állna fenn, de hát szűk esz-
tendőben a kényszer alól kevés gazda vonhatja 
ki magát. Azt meg, hogy a gabona eladásánál 
a gazda alkalmazkodni tudjon a börze ideges 
árcsökkentési és felemelési allapotához, kívánni 
sem lehet, mert azök, akik az árcsinálási elmé-
letet annyira ösmerik, kifogni nem hagynak 
magukon. Azon csak a gyökeres megrendszabá-
lyozással lehet segíteni. Elmondtuk ezt, kommen-
tár jául a földmivelésügyi miniszter legújabb je-
lentésének, amely külömben összegezve igy s zó l : 

Junius hónap utolsó harmadában még 
kedvezőtlenebb volt az időjárás, mint az előző 
hetekben. Az ország túlnyomó részében a 
szárazság és hőség még az eddiginél is több 
kárt okozott. Jégeső is pusztított, köd pedig 
ismételten és több helyütt észleltetett, ugy, hogy 
a gazdák abbeli reménye, hogy az aratás előtti 
időszak kedvezőbbre fordul, mint aminő az 
évszak eddig lefolyt • időszaka volt, csak ritka 
helyen valósult meg. 

A terméskilátások tehát országos átlagban 
nemhogy javultak volna, hanem különösen a 
várható termés mennyiségét illetőleg a most 
lefolyt tiznapi időszak tartalma alatt részben 
inkább romlottak. 

Az ezévi általános károsodás legfőbb 
okozói voltak kora tavaszszal a férgek ; később 
a hosszantartó szárazság, a zivatarral párosult 
gyakori záporesős és jégesők különösen pedig 
az utóbbi időben sokszor föllépett és a rozsdát 
rohamosan terjesztő ködös időjárás és végül 
pedig a mindezek következményeként beállott 
kényszerérés, illetve a hőütés, mely a sík vidé-
keken lépten-nyomon mutatkozik. 

Az üszög-okozta kár néhol szintén eléggé 
szembetűnő ugy a búzában, valamint a árpá-
ban is. 

Kalászos terményekből tehát az idei ter-
méshozam már ez idő szerint is ugy minősé-
gileg, valamint mennyiségileg a mult évi ter-
mésnél n'agyobbára gyengébbnek ígérkezik, sőt 
néhol tetemesen silányabb, amennyiben a 
kényszerhelyzetből folyólag korán learatott 
gabona alig mondható csak gyönge közepesnek is. 

A buza termését, melyet junius 20-án 
36'4 ' millió mmázsára becsültek, most csak 

36'2 millióra becsülik; a rózs 11.8 millióról 
11'7 millióra csökkent; az árpa hozamát, 
melyet junius 20-án 10-4 millióra becsültek 
most 10'2 millióra becsülik csak, a zab alig 
változott és csak mintegy 60'000 métermázsá-
val csökkent. 

Aratógép-kisérlet. A nyitramegyei Nagy-
Bossányban a Nyitravölgyi gazdasági egyesület 
a m. kir. államvasutak gépgyárának saját szer-
kezetű „Millennium" kévekötő és marokrakó 
arató-gépe, továbbá fűkaszáló-gépével julius 
17-én közvetlen a vasúti állomás mellett arató-
gép-kisérletet rendez, amelyre az érdeklődőket 
szívesén látja az egyesület. 

Nemzetközi lóvásár Békés-Csabán. Fontos 
ügyben tette m e g ' a kezdeményező lépéseket a 
Békésmegyei Gazdasági Egylet igazgató-választ-
mánya legutóbb tartott ülésén. Békés-Csabán 
nemzetközi lóvásár rendezését határozta el 
az Ersekujvárott rendezni szokott nagy lóvásá-
rok mintájára. Az előkészületek máris megté-
tettek. Csaba városát megkereste az egylet, 
hogy eszközölje ki a belügyminiszternél a vásár-
jog engedélyezését; s részesítse- a nagyarányú 
s közgazdasági szempontból nagyfontosságú 
vállalkozást anyagi támogatásban. Az uradalma-
kat, nagybirtokosokat és lótenyésztő gazdákat 
az iránt kereste meg az egylet, hogy a vásárt 
eladólovaik felhajtásával tegyék lehetővé és 
minél élénkebbé. A külföldi — osztrák, német , 
svájczi, franczia és angol — vevőkkel pedig 
tudatta, hogy Érsekújvár mintájára Csabán is 
nemzetközi lóvásárt fognak rendezni ; egyben 
kérdést intézett hozzájuk, hogy a vásár, meg-
tar tását mikor : őszszel-e vagy tavaszszal tart-
ják megfelelőbbnek ? Erre a kérdésre a hazai 
tenyésztők véleményét is kikérte. A nagybirtoko-
sok, lótenyésztő gazdák és külföldi kereskedők-
től beérkező válaszok után fogja az egylet a 
vásár idejét meghatározni és pedig vagy szep-
tember, vagy május hó elsejére. Érsekújváron 
tavaszszal van a nemzetközi vásár, igy való-
színűleg ezt a terminust fogják a külföldiek 
pártolni, hogy ne kelljen kétszer ideutazniok. 

Haltenyésztő telepek a Balaton mellett. 
A Balatoni Halászati Társaság a Balaton mel-
lett haltenyésztő-telepeket akar létesíteni. A 
társaság már működése kezdetétől azon fára-
dozik, hogy a fogas-ivaroztató telepekre alkal-
mas helyet találjon. A fogas az ikrát r end -
szerint a Balatonnak csupasz, homokos fene-
kére, vagy a kövekre rakja. A víz az ekként le-
rakott ikrát helyéről elmozdítja. A homok az 
ikrát eltemeti, vagy az ikrák elszóródnak s a 
kikelés nem következik be. E ba jon a társaság 
segíteni óhajt . Ama helyekre, melyeket a fogas-
ösztöné az ikrarakásra kijelölt, finom ros tákat 
helyez el. A rostákát azután a nyilt vízre te-
szik ki, ahol a ra j ta levő ikrák kikelnek. Ez 
eljáráshoz kellő mennyiségű vízfolyás szüksé-
ges. A kedvező talajviszftny folytán a folyások 
vizét medenczékbe vezetik, melyeket pár óra 
múlva vizzel elborítanak és viszont lecsapol-
nak. A fogas megkeresi a medenczéket, me-
lyeknek fenekén levő rostákra lerakja az ikrá-
kat. Ennek megtörténte után, a rostákat a vizt 
lecsapolása után kiszedik s az ikrákat a f en t 
leírtak szerint, kikelésre elhelyezik. A társaság 
ügyvezető igazgatósága a Balaton mellett több 
telepet jelölt ki Landgraf János, országos halá-
szati felügyelő közbenjötte mellett. A Balaton 
mellett ez ; idő szerint más irányban működő 
állami kulturmérnökségi közegek a közel jövő-
ben terveket dolgoznak ki, ami végett a hely-
színén is megjelennek. A társaság remények-
kel tekint az ivarozó-telepekkeljáró sikerekelé. 
Ez uton szaporítani véli a nemes fogasnak sa-
já t válfaját s azt hiszi, hogy a jövőben mei» 
folyami süllő ikrát kell elhelyezni a Balaton-
ban. A társaságnak az a czélja, hogy a most 
vásárlás u t ján szerzett pontyivadékokat a jövő-
ben maga állithassa elő. 

Borértékesitö szövetkezet Szegeden. A 
szegedi bortermelők junius 6-án tartott érte-
kezletükön borértékesitö szövetkezet létesí-
tését határozták "el. A bizottság minapi érte-
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kezletén olvasták fel a szövetkezet létesítését 
indokoló memorandumot, mely elmondja, hogy 
a magyar bortermelés rekonstrukcziója az im-
múnis homoki szőlők szaporodása és szakszerű 

:• kezelése már ezidő' szerint is nélkülözhetővé 
teszik az olasz bort. Három év múlva pedig 
mikor újólag oly sok fiatal szólőtelep jön ismét 
termésre, már magába annak a gondolata is 
felháborító, hogy magyar bortermelő kénytelen 
lenne még ezután is az olasz bor versenyét 
megtűrni. Borkivitelünk és hazai fogyasztásunk 
fokról-fokra csökkent és ma ott vagyunk, hogy 
aránylag csekély bortermésünket is alig vagyunk 
képesek értékesíteni. Ezeken a bajokon volna 
hivatva egy pincze, vagyisjborértékesitő szövet-
kezet segíteni. A szövetkezetbe beadott bor-
minőség szerint nagyobb mennyiségben össze-
házasítható és szakszerűen kezeltetik. A homoki 
szőlőkben vidékenkint egyes fajokat kellene favo-
rizálni, hogy egyöntetű jellegű bort lehessen 

^ előállítani. Ezt is csak egy jól szervezett és 
vezetett szövetkezet érheti el. Mint felette 
kedvező körülményt emliti fel a memorandum 
hogy Szeged egy nagy vidék góczpontján fekszik, 
körülvéve népes városokkal, ahol manapság már 
úgyszólván szőlőültetvény alig van, ennélfogva' 
bor sem igen terem. Pedig nevezetesen Csong-
rádmegye egyrésze, továbbá Csanád és To-
rontál vármegyék, valamint Bácsmegyének alsó 
része sűrű népessége meglehetősen borfogyasztó 
közönséget képez. Ezen rendkívül kedvező kö-
rühiíiéhy tehát már magában reményt nyújt 
arra nézve,, hogy egy beraktározandó tömeg-
bor jelentékeny részét nevezett vidék közönsége 
elfogyasztaná. • 

A kivándorlás és a kormány. Az OMGE. 
még a tél folyamán feliratot intézett a belügy-
miniszterhez, melyben a kivándorlás kérdésének 
tanulmányozása érdekében a hivatalos statisztikai 
adatokba való betekintést kér és egyben felkéri 
a kormányt, hogy a Dél-Amerikába irányuló 
kivándorlást minden igénybevehető módon meg-
akadályozni igyekezzék. A belügyminiszter 
válaszul adott leiratában kijelenti, hogy a kiván-
dorlás törvényes rendezésének czéljábol a szük-
séges előmunkálatokat máris foganatba vette és 
gondja lesz reá, hogy az erre vonatkozó tör-
vényjavaslat mielőbb elkészíttessék. Kijelenti 
továbbá, hogy a Dél-Amerikába való kivándorlás 
visszatartására a kormány minden lehetőt meg-
tett. Nagy horderejű kijelentés ez a kormány 
részéről, mert ez az első kimondott ígéret arra 
nézve, hogy a kivándoslás szomorú szenzácziójá-
nak törvényes elintézés alá vonható kérdéseit a 
kormány rendezni fogja. Németország törvény-
hozása, a maga kivándorlási törvényével meg-
oldotta már régen ezt a kérdést okosan és 
hazafiasan. A mozgalom nálunk is ugyancsak 

- megérett már a törvényes rendezésre s a kor-
. mány ebbeli kezdeményezését kétségkívül az 

egész magyar közvélemény elismeréssel fogja 
fogadni. 

A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület 
által a mult évben alakított Északkeleti vár-

- megyei szövetkezetek szövetségének intéző bi-
zottsága f. hó 3-án ülést tartott, melyen meg-
jelentek gróf Cs'áky László elnök, Szeöke Barna 
alelnök, Szatmár szab. kir. város törvényható-
sága képviseletében Papp Géza, Szatmár vár-

megye törvényhat. képviseletében Böszörményi 
Sándor, Ugocsa vármegye törvényhat. képvise-
tében dr. Varga János, továbbá a választott 
tagok közül György Endre, Ba kő Ignácz, Bihari 
Lajos, Diemand Lajos. Kocsis József, Kovácsi 
Miklós és Valkovics János titkár. A bizottság 
1901. márcz. 20-án kelt felterjesztése és az 
„Országos Központi Hitelszövetkezet" idevonat-
kozó válaszának felolvasása után az intéző 
bizottság abban állapodott meg, hogy a Mára-
maros vármegyét a szövetség kötelékéből ki-
bocsájt ja, illetve ilyen irányban javaslatot ter-
jeszt a közgyűlés elé. A szövetség titkárának 
megmaradása mellett revizort a központ fog al-
kalmazni, az intéző bizottság azonban erre az 
állásra a már általa korábban megválasztott 
egyént ajánl ja . A központ által kinevezendő 
revizor köteles vizsgálatát mindazon dolgokra 
kiterjeszteni, melyeket az intéző-bizottság már 
régebben javaslatba hozott és minden vizsgá-
latról a szövetségnek is jelentést tenni tartozik. 

állomáson megkaphatja. A f. évben Simbach-
München-Ulm-Karlsruhan át Párrsig, továbbá 
Drezdától Leipzig-ig is állapíttattak meg menet-
rendi adatok, Berlin és Hamburg felé rendelt 
szállítmányok részére a legrövidebb a Galánta-
Zsolna-Oderbergen át vezető irány, miért is 
ajánlatos ennek az iránynak a fuvarleveleken 
való előirása. A Galánta-Zsolna-Oderbergen át 
a vámkülföldre gyorsáruként feladott élőbaromfi-
küldemények, a Budapest ny. p. udvarról este 
10 óra 40 perczkor induló 1408 sz. személy-
vonattal szállíttatnak el s igy ez a legkedve-
zőbb szállítási idő és irány. 

A földmivesiskolák szaporítása. A föld-
mivelésügyi miniszter a hegyvidéki gazdálkodás 
emelésére s hogy a hegyi gazdálkodás ujabb 
ismereteit terjeszsze Breznóbányán és Szilágy-
Somlyón földmivesiskolákat szándékozik állit-
tatni. A breznóbányai iskola őszszel nyílnék 
meg, a szilágy-somlyóit pedig a jövő évben 

| adnák át rendeltetésének. Itt említjük meg, 

Terményszállitások a hadsereg részére. A cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok részére 
1901. szept. 1-től 1902. auguszt. 31-ig szükségelt és ajánlati uton fedezetet nyerő gazdasági 
termékek beszerzéséről szóló hirdetményből az alábbi kivonatot közöljük: 
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nyújt a temesvári cs. és kir. VII. hadtest hadbiztossága. 

Terményszállitások a hadsereg részére. A cs. és kir. közöshadseregbeli csapatok és inté-
zetek részére 1901. október 1-től 1902. szeptember 31-ig terjedőleg szükségelt és ajánlati uton 
fedezetet nyerő gazdasági termékek beszerzéséről szóló hirdetményből az alábbi kivonatot 
közöljük: 

I 3 
Széna._ ... q 3733 434 
Alomszalma „ 2008 268 
Ágyszalma „ 418 412 
Tűzifa.. ___ m3 1446 459 
Kőszén q — 3485 

813 99 9814 99 422 447 14067 112 
208 61 5258 61 261 276 8064 69 
198 119 971 119 369 413 830 128 
582 296 — 348 1066 410 675 499 
132 — — — — 2508 1 7123 — 

110 520 560 

Szállítási módozatok, bánatpénz és az összes feltételekre nézve részletes felvilágosítást 
nyújt a kassai cs. és kir. VI. hadtest hadbiztossága. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal 
tudat ja a közönséggel, hogy nyilvános könyvtára 
és térképgyűjteménye folyó évi julius hó 1-től 
augusztus hó 31-éig, a könyvtár rendezése 
miatt, a közönség díőtt zárva marad. 

A kivitelre szánt romlandó áruk továbbí-
tására megállapított legkedvezőbb menetrendi 
adatok, a szállítás tar tamára és a legmegfele-
lőbb útirány kiválasztására szükséges felvilágo-
sitásókat a szállító közönség minden vasúti 

hogy Szlagna krassó-szörénymegyei község-
ben a földmivelésügyi miniszter egy 16 holdas 
birtokra paraszt mintagazdaságot állított fel. 

A gyümölcsértékesítés szervezése. A 
földmivelésügyi minisztériumhoz érkező j elen-
tések szerint a gyümölcstermés az idén Mára-
maros-, Bereg-, "Szolnok-Doboka-, Hunyad- és 
Alsó-Fehér megyékben jónak Ígérkezik. A be-
érkező jelentésekhez képest, miután a jelzett 
vármegyékben bőtermő esztendőbén az értékesi-

H U T I I M I t © s > o m 
BUDAPESTEN, ¥11., Rottenbi l ler -utcza 33. sz. , és VI., A n d r á s s y - u t 23. sz . 
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homok (szöszös) bükkönyt (Vicia Villosa) 
l őszi borsét, oszi bükkönyt, tavaszi 
1 repczét, oszi repczét, (káposzta-repozét). 



mm wmm 

53. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1 9 0 1 . ' J U N I U S HÓ 10. 1 1 1 5 

tés igen rossz, a földmivelési miniszter gyümölcs-
értékesitő szövetkezetek alakítását vette tervbe 
s felhívta az illető vármegyék gazdasági bizott-
ságait, hogy jelöljék meg, a vármegye mely 
községeit tar t ják legmegfelelőbbnek szövetkeze-
tek alakítására. A miniszter leiratában kijelenti 
azt is, hogy a jelentések beérkezése után 
szakközegeit leküldi, hogy a szövetkezetek 
megalakulásában a lakosságot szaktanácscsal 
segítsék. 

Ingyen kapható füzetek. A földmivelés-
ügyi miniszter kiadásában megjelent s rövid 
utmutatás a mezei egerele irtására, a gabona-
futrinka elleni védekezésre és a káposzta-pillangó 
hernyójának irtására 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." 

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 példányönként 50 fillér be-
küldése ellenében az „0MGE."-nél is besze-
rezhetők. 

A magyar folyam- és tengerhajózási 
részvénytársaság igazgátósága közhírré teszi, 
hogy Budapest-Visegrád és Dömös között a 
Kis-Dunán fentartott hajójáratokra nézve f. é. 
julius hó 1-étől kezdve uj nyári menetrend lép 
életbe, amely szerint a kisdunai hajók — pén-
tek kivételével — naponkint háromszor fognak 
közlekedni ós pedig a következő menet rendben: 
Felfelé: I-sö járat: Indulás Budapestről péntek 
kivételévél d. e. 8 ó. 30 p. Érkezés Nagymarosra 
péntek kivételével naponkint déli 12 ó. 15 p. 
(Ezen jára tban a gőzös csak Nagymarosig köz-
lekedik.) 11-ik járat: Indulás Budapestről ki-
vétel nélkül minden nap d. u. 2 ó. 20 p. 
Érkezés Dömösre kivétel nélkül minden nap 
este 6 ó. 20 p. Illik járat: Indulás Buda-
pestről péntek kivételével naponkint d. u. 5 ó . 
Érkezés Dömösre péntek kivételével naponkint 
este 9. ó. 10 p. Lefelé: I-sö járat: Indulás 
N.-Maros péntek kivételével naponkint d. u. 
1 2 ó. 50 p. Érkezés Budapest péntek kivéte-
lével naponkint d. u.' 3 ó. 35 p. Ezen jára tban a 
gőzös csak Nagy-Marostól közlekedik. Il-ik 
járat: Indulás Dömös péntek kivételével napon-
kint este 6 ó. 35 p. Érkezés Budapest péntek 
kivételével naponkint este 9 ó. 36 p. Ill-ik 
járat: Indulás Dömös kivétel nélkül mindennap 
reggel 4 ó. 45 p. Érkezés Budapest kivétel 
nélkül mindennap reggel 7 ó. 45 p. Az eddig 
Budapestről d. u. 3 órakor induló gözös julius 
hó 1-étől fogva már 2 óra 20 perczkor d. u. 
fog indulni s hogy az I-ső jára tban d. u. 3 óra 
35 perczkor Nagymarosról Budapestre érkező 
gözös a vásárcsarnokhoz nem megy le, azon 
tehát vásárcsarnoki árut szállítani nem lehet. 
Visegrágra kiránduló közönség érdekeit szem-
előtt tartva, közbenjárt az igazgatóság aziránt 
is, hogy a visegrádi nagyvendéglős a kirán-
dulóknak két koronáért négy fogásból álló jó 
ebédet szolgáltasson. Az ebédjegyek az utazási 
jegy gyei együtt a budapesti állomás pénztáránál 
megválthatók. 

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. 

Podgyás.z- és darabáru-küldemények 
megjelölése a feladók részéről. A magy. kir. 
államvasutak igazgatósága a nyári utazási és 
nagyobb áruforgalmi időszak beálltával ismé-
telve felkéri az utazó- és szállitóközönséget, 
hogy ugy saját, mint a vasúti szolgálat pontos 

és gyors lebonyolítása érdekében a szállításra 
feladott uti podgyászon a rendeltetési állomást, 
egyéb darabárukon pedig ezenkívül még a 
czimzett nevét, polgári állását és lakását a 
maga részéről feltüntetni szíveskedjék. 

A czim legalkalmasabban magára a bur-
kolatra, vagy az a r ra egész terjedelmében rá-
ragasztandó papírra, esetleg a darabhoz erősí-
tendő fatáblácskára, bőrdarabra vagy ergs 
papirlemezre irandó. 

A közönség a vasút ily irányú támogatása 
mellett a podgyász, illetve darabáruk helyes 
szállítását és pontos kiszolgáltatását nagyban 
megkönnyíti és gyorsítja s különös biztosítékot 
szerez magának arra, hogy a nagyszámú kül-
deményeknek a vasúti közegek által aránylag 
igen rövid idő alatt végzendő felvételnél eset-
leg előforduló téves bárczázások és elhurczo-
lások a lehető legrövidebb idő alatt k ider í tes-
senek és helyreigazittassanak. 

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

Uj gyorsvonati összeköttetések. Buda-
pest—Grácz 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 dőli 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—Fehring között étkező-
kocsival járnak. 

Budapest—Berlin között: 
Budapest nyugoti p. u. ind. 6 óra 15 p. este 
Galánta . . . 8 „ • 51 , 
Zsolna . . . érk. 12 „ 13 1 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. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Bwtapestí gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. julius 6. 
Az időjárás e hét folyamán tartósan hűvös és 

borús volt, csupán a hét vége felé derült ki ismét az 
égboltozat és emelkedett a hőmérséklet. Csapadék elég 
gyakran fordult elő, zivatarok alakjában is, mely most 
az aratási munkálatok közben éppen nem volt kívána-
tos ; habár a kapás növényekre mindenesetre előnyö-
sen hatott. A terméseredményt illetőleg, a tegnap meg-
jelent hivatalos jelentés sem mondhat határozott véle-

ményt és csak a próbacséplések eredménye fog tiszta 
képet nyújtani. Annyi azonban tény, hogy a termés a 
tavalyi mögött maradt és a búzában eddigelé 2.214,000 
árpában 1,487,000, zabban 660,000 mm. visszaesést 
mutat fel, csupán rozsban várható körülbelül 630,000 
mm-át, többlet eredmény. A külföldön, Poroszország 
kivételével, továbbra is kedvezőek a kiállitások, habár 
Francziaországban is nagyobb hiánytól félnek. Egyéb- : 

ként a taxatiók ott is nagyon külömbözők. 
A külföldi piaezokon az üzletviszonyok általában 

keveset változtak. Mindenütt erös igyekvés mutatkozik, 
hogy a régi készleteken túladjanak és olcsóbb árakkal 
is megelékszenek. Az aratási munkálatok nagyrészt meg- • 
kezdődtek és a várható terméseredmény nagyobbára 
kielégít. Amerikában már erős hozatalok vannak uj 
áruban, mely minőségileg éppúgy mint mennyiségileg 
nagyon megfelel, e mellett jó kiviteli kereslet mutatko-
zik és a látható készletek is tetemesen apadtak. Mind-
azonáltal lanyhuló volt az irányzat és csak a hét végé-
vel következett be némi szilárdulás. Angliában is lanyha 
volt a hangulat és a vevők tartózkodóak maradtak. A 
franczia piaezokon inkább szilárd irányzat uralkodott. 
A folyton és gyakran változó időjárás mellett a vetések 
szenvednek a terméskilátások felől panaszkodnak és az 
árak igy emelkedőek voltak ; a hét vége felé azonban 
csekélységgel ismét visszaestek. Németországban a 
későbbi hónapokra fenálló report eltűnt és termésered-
mény felőli bizalomteljesebb felfogásra a hangulat 
lanyha maradt. 

Nálunk a forgalom ugy kenyérmagvakban mint áj 
takarmányezikkekken korlátolt volt, az üzlet nehézkesen 
alakult és az árak erősebb mérvben visszaesőek. 

Az üzleti forgalomról e héten a kővetkezőket 
jelenthetjük: 

Buza tartósan lanyha maradt. A malmok telje-
sen tartózkodóak voltak és alig hogy vásároltak. E 
mellett a kinálat is csak gyenge, vagonáru pedig alig 
érkezett a piaezra. A forgalom igy természetszerűleg 
nagyon szűk keretben mozgott és a tulajdonosok kény-
szerülve voltak naponkint kisebb-nagyobb árengedmé-
nyeket tenni, melyek habár a hét végével ismét szilár-
dabb felfogás érvényesült, egyenlegként mégis 30—40 
fillért tesznek ki. Az összforgalom 60,000 mm., a heti-
hozatal 97,800 mm. Ebből elvittek 17,200 mm.-át. 

Bozs (ó) a korlátolt kinálat daczára e héten .is 
teljesen el volt hanyagolva. Az irányzat tartósan lanyha 
maradt és az árak korlátolt forgalom mellett fokozato- ' 
san 20-30 fillért vesztettek. Minőség szerint budapesti ' 
paritásra kezdetben 14—14-30 K., a hét végével azon-
ban csak 14—14-10 K. jegyzünk, ü j rozs gyengén van 
ugyan kinálva, a kereslet azonban szintén mérsékelt. 
Budapesti paritásra juliusi szállitásra 10 fillérrel a folyó 
októberi rozs árfolyamán felül, augusztus-szeptemberre 
pedig 10—20 fillérrel azon alul fizettek. Nyiri rozs kis-
várdai paritásban á 12-6 cassa kelt el. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) (ó-áru el 
van hanyagolva és korlátolt kereslet mellett 20—40" 
fillért vesztett. Helyben és Kőbányán 13—13-20 K. fizettek, 
ü j (téli) árpa ellenben állandóan jobb figyelemben ré-
szesült és árában szilárdan tartott. Helyben 12—12-40 
K. volt elérhető. 

Zab bővebben érkezett a piaezra, ennek ellené-
ben az érdeklődés azonban megcsappant és a vevők is 
tartózkodóak maradtak. Az árak 30—40 fillért vesztettek 
és szin és tisztaság szerint 14-60—15'40 K. között ala-
kulnak helyben. 

Tengeri csak gyengén van forgalomban. A folyó 
határidő árcsökkenése a készáru árjegyzésére is 
nyomasztólag hatott, mely igy 20 fill vesztett. Helyben 
és helybeli paritásra 10'40—50 K. jegyzünk. Felmondott 
kötéseket Kőbánya részére néhány fillérrel a határidő-
jegyzésen alul vettek át. A tiszavidéki árjegyzések 

állomásokon átvéve. 
t belföldi 
3lt el és jó 

íöségü áru 25-00—25-30, gyengébb 24.50 K. ért el 
budapesti paritásra. Bánsági repeze kisebb tételekben • 
bánsági hajóállomásokon 23-80—24 K. között volt forga-
lomban. Káposztarepcze 1901. augusztusra kevesett 
változott és 26-50—26.80 K. között variált. A mellék-' 
czikkekben alig van forgalom. 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. julius 9. 

A terméseredményről a gabonacsarnokba érkező 
legkülönbözőbb hirek, melyeknek hitelt adni nem lehet, 
ismét meghozták a rövid életű szilárdságot. Az ország 
számos vidékeiről érkeznek próbacséplésekről értesíté-
sek, melyek hol gyengébb, hol még jobb eredményeket 
jelentenek, ezekből tehát a várható termést illetőleg 
következtetést vonni nem lehet. Várnunk kell tehát még 
8—10 napig és azt hiszszük az eredmény nem lesz sötét 
mint azt a gabonacsarnokba festeni szeretnék. Külföld 
olcsó árakat jegyez és a malmok is igen tartózkodóak 
a vásárlásnál, ily auspsicziumok mellett egy hosszabb:, 
szilárdságra nem gondolhatunk. 

Készbuzában csendes változatlan árak mellett 
körülbelül 3000 mm. kelt el, miután a malmok teljesen 
tartózkodóak voltak. Ma adatott el először uj-buza. 
minta szerint és p.' 200 'mm. pestmegyei 78 K. s 16 
koronával három hóra ab itt. 
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Tiszavidéki: 
100 mmázsa 745 kg. 15.35 korona 3 hóra. 

Pestvidéki: 

Szarvasi : 
1300 mmázsa 81 kg. 1 

Szt-tamási : 
2240 „ 75 , 1 

Yerbászi: 
3560 

Törökbecsei :. 

5.65 korona 3 hóra. 

75 , 15.70 , 

75' , 15.30 , , „ 
(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 

Ó-rozs teljesen el van hanyagolva, uj áru minta 
szerint azonnali szállításra 14 juliusra 13'85 és augusz-
tusi szállításra 13'60 koronával budapesti egyenérték-
ben köttetett. 

Árpa ártartó, ós etető árpáért 13, uj áruért 
12—12-40 koronáig volt elérhető. 

Zabban az irányzat lanyha, minőség szerint 
13-80-tól 14-50-ig fizetnek. 

Tengeri üzlettelen, árak ellanyhulnak, helyben és 
budapesti paritásra 10'3C— 10'50-ig jegyzünk. 

Szeszüzlet. 
f" Változatlan irányzat mellett a szeszüzletben e 
hétnek elején több nagyobb tétel kelt el legutóbbi 
zárlatjegyzés szerint. Elkelt finomított szesz nagyban 
adózva 115.50—116.50 kor., adózatlanul 46—46.50 kor., 
élesztőszesz adózva 117.50. kor. helybeli fmomitógyárak-
tól, míg ellenben vidéki szeszfinomitók részéről finomí-
tott szész adózva 114—114.50 kor. volt ajánlva, mely 
áron több tétel zárulva is lett. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz gyéren volt ajánlva és azonnali szállításra 
csak néhány kocsirakomány létesütt 39.50—40.—• koro-
nás áron ab termelő állomös.. 

Finomított szesz mezőgazdasági gyáraktól 114.— 
115.— kor. kelt. 

Denaturált szesz hordóstul 34—34.50 kor. 
Vidéki szeszfinomitók részéről finomított szesz 

adózva 114—114.50 koronáig, adózatlanul 44 kor. volt 
ajánlva ab állomás és több tétel ez áron zárulva is lett. 

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

Bécsi jegyzés 40.60—41.— korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 110.25—110.50 korona adózott és 
37.5C .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 16.50—17.— korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Kivitelre néhány kocsirakomány finomított szeszt 
vásároltak. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban 

Finomított szesz 115.50—116 50 
Élesztőszesz 117. 117.50 
Nyersszesz adózva ... 114. 114-50 
Denaturáltszesz 34. 34.50 35.—-36.— 

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

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. julius 6. 

A hét második felében üzletmenetünk csendes, 
később aztán nagyon élénkké változott. Az egyes üzlet-
ágakról a következőket jelenthetjük 

"urgonya : Burgonyában a fe 
. naponként csak 1—2 kocs: 

Rózsaburgonyáért eleinte 4, később 4'50 s végül 
koronát értünk el 100 kgként kocsirakománytétélekben. 
Egy vagon sárgát 6'10 K.-nás áron helyeztünk el. 

Tojás. A felhozatalak tojásban növekedtek, az 
árak 1—2 koronát estek, Eladtunk príma tojást 58—57'50 
ma már csak 55-75—56-00 koronát tudtunk eredeti lá-
dánkint elérni. 

Príma teavaj 1'80—2, fözővaj 1-20—1-40 K., turó 26-
filléres áron volt forgalomban. 

Élőbaromfiakból a felküldések csökkentek a beér-
kezett tételekért magasabb árakat értünk el, rántani 
való csirkéért 40—120, sütni valőért 160—210, magló-
libáért 420—450, hízottért 500—550, sovány ruczákért 

mennyiségben, ennek az ára rohamosan esett. A hét 
elején prima válogatott áruért 28-32, később 24—30 s 
végül csak 20—22 koronát tudtunk elérni, ily arányban 
esett az apró kajszinbaráczk, ára mely ma már 14—16 
koronás árban volt forgalomban ! Nagyszemu ribiszkéért 
24—26,. apróért 20—22, befőzni való meggyért 50—60, 
apróért 30-32 koronát értünk el mm.-ként. 

117.50—118.50 
118. 119.— 
115.50—116.50 

őzet 150—160 fillérért adtunk el egészben és 
kg.-ként. 

Zöldségnemüekből savanyítani való ugorka 60—120 
fillér, tök 6—8 K-án kelt száza. 

Budapesti takarmányyásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. julius 9-én. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 227 szekér réti 
széna, — szekér muhar, 21 szekér zsupszalma, 8 szekér 
alomszalma, 2 takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
46 szekér egyéb takarmány (zabosbükkőny, sarjú 
stb.) 400 zsák szecska. 

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

430—600, muhar , zsupszalma 380—400, alom-
szalma 300—320, takarmányszalma 400—440, tengeri-
szár , egyéb takarmány .zabosbükköny 
440—520, lóhere , luczerna — : , köles 

— , sarjú 420—440, szalmaszecska 400—420. 
Összes kocsiszám 308. Összes suly 400400 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarliavásár. 1901. julius hó 9-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 842 db, eladatott 842 db-
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 33 db, eladatott 
33 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 élénkebb volt, az árak emel-
kedtek. 

Arak a következők : Élő borjuk : belföldi 
koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 56-—80-— 
koronáig, kivételesen 88 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, 40—48 
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 julivásár. (1901. julius hó 8-án. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztélek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 794 darab, 
eladatott 794 drb, feljavított juhok 200 drb, eladatott 
200 drb, kisorolt kosok 22 drb, eladatott 22 darab, 
kiverő juh 8 darab, eladatott 8 drb, bárány — drb, 
eladatott —, kecske — db, eladatott — db, boszniai 
—, eladatott — db, szerbiai juh 312, eladatott 312 db. 
angol keresztezés —, eladatott — db, romániai —, 
szerbiai juh 100 db, eladatott 100 db. 

A vásár hangulata a nagyobb felhajtás következ-
tében élénk volt, az árak 1—2 fillérrel kilogrammon-
ként csökkentek. 

Arak a következők : Belf. hizl. ürü 36—44.— (—) K. 
páronkint, 44—46 (—) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok 30—36'— K. páronkint, 40—42'-— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok 30—36 K.-ig 
páronkint, 40.—42— K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juh 19- K.-ig páronkint, K.-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K, kecske —•— K. páronkint, 
durvaszörü —. •— K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai 20—27 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. julius hó 8-án. 
Tass Jenő tudósítása „Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 5801 db. Ebből magyar 3994 db, 
galicziai 855 darab, bukovinai 96, német 856 db, 
hizott 4468 db, legelő 1333 db, fiatal db, ökör 
4084 db, bika 886 db, tehén 584 db, bivaly 24 db. 

A vásár változatlan. 
Arak: prima magyar 63—70"—(71' ), szekunda 

55—62, tertia 48—54, galicziai prima 68- 74 — 
( ), szekunda 60—67, tertia 54—59. Német prima 
70—76-— (78—79), szekunda 62—69, tertia 56—61. 
Legelőmarha: szerb és magyar •—, rosszabb 
minőségű 46- 54—, Bika és tehén 42—66 (68.—), 
és bivaly 38-—'—48-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi szurómarhavár. 1901. julius 4-én. Fel-
hozatott : 3630 borjú, 2534 élő sertés, 1043 kizsigerelt 
sertés, 161 kizsigerelt juh, 60 bárány. 

A vásár a multhetihez hasonló volt. 
Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 

prima , primissima——— ( J, élő borjú 

64—78, prima 80—92 ( •), primissima 94—104 (—•), 
fiatal sertés 60—80, kizsigerelt hússertés. 92—104, nehéz 
76—88, süldő 80—92, (—-), könnyű süldő 96—104, 
kizsigerelt juh 64—84 pr. kiló fillérekben, bárány páron-
kint 10—24 ( ) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1901. julius 9-én. (Sehleiffelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtás: 4579 lengyel, 5964 magyar össze-
sen 10543 drb. 

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

kül prima 76—78 fillér kivételesen — fillér, közepes 
62—74 fillér könnyű fillér, süldő 62—84 fillér. 

Bécsi juhvásár." 1901 julius hó 4-én. Felhajtás 
2120 db. juh. 

Az üzlet lanyha. 
Árak: juh 50—52, kiv.. 53- , raczka 36.—44.— 

fillér pr. kiló élősúlyban. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. J. urnák. Szállítható gyümölcs-aszaló készülé-

kek egyebek kö t a következő czégeknél kaphatók: 
Philipp Mayfarth, Wien II., Taborstrasse 72, aki a 
Ryder-féle ferde tárnáju és erős léghuzamu aszalókat 
készíti, továbbá: Valentin Waas, Geisenheim a/Rh., aki 
függélyes tárnával készit igen ügyes és kis helyet el-
foglaló aszalókat. Bármelyik czég szívesen küld képes 
árjegyzéket. 

B. J . urnák Gy.-Halász. Forduljon az országos 
vegykisérleti állomáshoz Budapestre avagy pedig a 
következő vegykisérleti állomásokhoz: , Magyar-Ovár 
(Gazd. Akadémia), Keszthely, Kassa, Debreczen, Kolozs-
Monostor (Gazd. tanintézet.) 

V . „ czimére. Mi sokkal jobban el vagyunk, foglalva, 
semhogy ráérnénk ezt megkeresni. 

N. A. urnák / 
féle munkát. Tessék 
utánvéttel meghozatni. 

Sz. F. urnák G 
hajtására vonatkozó r 
április hó 22-én valamennyi törvényhatóságnak meg-
küldetett. A községi elöljáróságnak tehát nincs igaza, 
ha azt állítja, hogy ezt a rendeletet a minisztérium még 
nem adta ki. Az azonban nem lehetetlen, hogy a ren-
delet megakadt vagy az alispánnál vagy a főszolgabíró-
nál. Ha az elöljáróság még máig is azt mondja, hogy 
nem kapta meg a rendeletet, tessék ezt akár egy leve-
lezőlapon bejelenteni a földmivelésügyi minisztgriumnak, 

R. M. urnák Tisza-Beö. A gazdatiszti törvény 
15. §-a értelmében az oklevéllel nem biró gazdatiszt 
felmondási Ideje félév, feltéve ha másnemű megállapo-
dás nem történt. 

0. G. urnák Nagyszombat. A „Kőztelek" 45-ik 
számában a. „Vegyesek" rovatban szó van a Thanaton-
ról. Tessék figyelemmel kisérni lapunkat. 

| W T Mezőgazdák Ügyeimébe j -

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

RÉSZVÉNYTÁRSULAT 
B U D A P E S T E N , 

v A c z x - u t i o . s s k A m . 

2Va, 3V«, 4, 4i/i, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

Magánjárók 
(uti mozdonyok,) 

KérjQk minden szakbavágó kérdései bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimerítő é» felvilágosító választ. 

1 Árjegyzék kívánatra díjmentesei küldetik. 
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Újdonságként ajánl ják gőzcséplőgépek számára a „Dorn-féle szabadalmazott uj rendszerű tör ék-
kostákat vas vagy aczéllemezböl, á f á b ó l készült törekrosták helyett. Előnyök: 1. a töreknek 
tökéletes lazítása, 2. a töreknek egyenletes felosztása az egész rosta felületen, 3. a 
rosták eldugulása ki van zárva, 4. rendkívül magasfoku magkirostálás, 5. legna-

nagyobb tartósság. 
i horgany-, vas- és aczéllemezböl s mindennemű lyukasztott 
1 vagy hasított lemezek, gazdasági vagy technikai czélokra. Specziálitak:1 

Tenyészjuh eladás. 
A Kis-Lángi gazdaságban jutá-

nyos áron eladatik részben vagy 
egészben a tenyésztés felhagyása 
folytán az összes 

Rambouillet faj juhállomány 
mely áll: 

40 kos, 
896 anya, 
230 két éves anya, 
232 egy éves anya, 
246 anya bárány, 
268 két és egy éves ürü 
235 ürü bárányból. 

Bővebb felvilágosítással a gazdasági 
intézőség szolgál Kis-Lángon utolsó 
posta Lepsény, Fej érmegye. 4139 

Magy. kir. államvasutak üzletvezetőség Szegeden. 
18422/901. szám. III. csztály. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége a nagybecskereki forgalmi 

főnökség központjában, továbbá az alant megjelölt vonalak területén lévő állomások, 
fűtőházak, osztálymérnökségek, műhelyek és szertárak hivatalos helyiségeiben hasz-
nálatban levő összes szolgálati óráknak beleértve az éjjeli őrök ellenőrzésére szol-
gáló Burg-féle ellenőrzési órákat valamint a pályafentartási közegek használatában 
levő a vasút intézet tulajdonát képező M. Á. V. jelű nikel remontoir-zsebórák (a 
személyzet magán tulajdonát képező zsebórák kivételével) 1901. évi november hó 
1 tői 1904. junius hó 5-ig terjedő időn át jó karban tartása szabályozása és javítása 
iránt ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

A vonatok, amelyekre nézve az órák jókarban tartására pályázat hirdettetik, 
a következők: Nagy-Becskerek-Pancsova, Szécsány-Versecz, Szécsány-Alibunár, 
Számos-Antalfalva, Módos-Temesvár, Józsefváros -és Nagy-Becskerek, Bégapart-
Zsombolya (keskenyvágányu vonal) A) egy koronás bélyeggel és Ajánlat a pálya-
órák jókarbantartása szabályozása és javítására. A m. kir. államvasutak üzletveze-
tőségének Szegeden. Feirattal ellátott, lepecsételt borítékba zárt ajánlatok 1901. évi 
julius hó 20-án déli 12 óráig az alúlirt üzletvezetőség általános osztálya főnökéné1 

üzletvezetőségi palota I. emelet 21. sz. ajtó) vagy személyesen vagy kir. posta utján 
benyújtandók. 

Bánatpénz fejében a bérletre 200 azaz kettőszáz korona készpénzben vagy 
állami letétre alkalmas értékpapírokban a szegedi üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál 
1901. julius hó 19-én déli 12 óráig vagy személyesen leteendő vagy kir. posta utján 
beküldendő. 

Az értékpapírok a budapesti vagy bécsi tőzsdén legutóbb jelzett 14 napnál 
nem régibb a névértéket meg nem haladó naptárfolyam csak 90% szerinti értékben 
számittatnak. Készpénzben letett összeg után kamat nem fizettetik. Az ajánlatban a 
letéttel megtörténte megemlítendő ugyan de a letétről nyert elismervény nem 
csatolandó. 

A szerződési feltételek a nevezett üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályában (I. emelet 12. sz) a hivatalos órák tartama alatt megtekinthetők, miért 
is az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy a feltételeket ismerik s azokat magukra 
nézve egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

A fentebbi feltételektől eltérő vagy a kitűzött határidőn tul beérkezett aján-
latok, továbbá olyan ajánlatok, melyek táviratilag tétetnek ,s végül olyanok melyekre 
nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett figyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlatok között a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül 

(Utánnyomás nem dijaztátik. 
Az üzletvezetőség. 

„Bakáék 

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

Ejint a szerzőnél : 

Laky Imrénél, 
BUDAPEST, 

IV., Szerb-utcza 3. 

Szabadalmazott 

k o s á r b e t é t e k 
gőzcséplőgépek számára, kaphatók a feltalálónál, 
teljes felelősség mellett, hogy tiszta cséplést 
lehet vele végezni a legrosszabb esetben is. 

4165 A kosárbetétek árai: 
4 lóerejü géphez 60 kor. 

Háromszáz hold kitűnő 

ártér birtok 
-vv bérbe adó 

a kemecsei vasúti állomás közelében; 
részletek megtudhatók 4175 

Lázár Kálmán urnái 
Nyíregyházán. 

Magy. kir. államvasutak. 
995 0/901. szám. 

H i r d e t m é n y . 
A szem Mydijsza8ás életbeléptetése a Nagy-Tapolcsány—TrenCsén-Bossányi h. é vasúton. 

Ezen vasúton a megnyitás napján zónarendszerü személydijszabás lép életbe. 
Az uj díjszabás, a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában 

(Budapest, Csengery-utcza 33 sz.) 20 fillgrért kapható. 
Budapest, 1902. junius 21-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik). 

Hirdetés. 
A 4. hadtestparancsnokság területén fekvő cs. és kir. közős 

hadseregbeli csapatok és intézetek 1901/1902. évi széna, alom-
szalma, ágyszalnia, kemény-tüzifa és köszénszükségletének va-
lamint részben t. i. az 1902. évre szólólag a zabszükségletnek 
szállítás utján való biztosítása végett a katonai élelriiezési rak-
tárnál Budapesten, (VI., Lehel utcza). 

1901. évi julius .hó 16-án Pilis-Csaba, Szolnok, Czegléd, 
Alberti-Irsa, Abony, Örkény, Kecskemét, Zombor és Szabadka 
állomásokra nézve, 

1901. évi julius hó 19-én pedig Székesfehérvár, Tolna, 
Kaposvár állomásokra nézve, 

mindkét napon d. e. 10 órakor, lepecsételt boríték alatt be-
nyúj tandó írásbeli ajánlatok alapján nyilvános tárgyalások fognak 
tartatni . 

A részletes feltételek az 1901. évi julius hó 7-én lapunkban 
teljes szövegében megjelent „3920. számú hirdetmény"-ben, to-
vábbá á cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosságánál, a budapesti és 
székesfehérvári cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál megtekint-
hető 1901. évi junius hó 26-án kelt szállítási feltételek füzetében 
foglaltnak. 

Budapesten, 1901. évi junius hó 26-án. 

k cs. és kir, katonai élelmezési raktártól Budapesten. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) , 4 1 7 9 
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A s z ő l ő é s b u r g o n y a 

p e r 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-

iérában : 
60 kgos zsákokban _ á kg. 66 fillér. 
10 kgos zsákokban ... ._ _ _ á kg. 70 , 
5 kgos zsákokban 6 kg- 70 , 

i M T szőlő első permetezéséhez l0/o—l1/s"/o, második permetezéséhez 
1 1V3—2°/O; harmadik permetezéséhez lofo-os oldatott használjunk. — Egy 

kat. holdra kell 3 permetezéshez 22—25 kg. bordói por, 25—30°/o-al 
kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból. 
§Wi~ A port konyhaszitán a vizbe szitáltuk és kész az oldat. 

A SZÖIŐ OIDIUM 
(lisztharmat) betegségének, 

legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere 

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

tárában : 
50 kg. zsákokban ... ._ _ ... á kg. 46 fillér. 
10 kg. zsákokban __ ... & kg. 50 , 
5 kg. zsákokban ._ á kg. 60 , 

NT 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 kénporból. 

A SZÖIŐ OIDIUM 
(lisztharmat) betegségének, 

legbiztosabb, olcsó és a szőlőt egyéb bajoktól is védő ellenszere 

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

tárában : 
50 kg. zsákokban ... ._ _ ... á kg. 46 fillér. 
10 kg. zsákokban __ ... & kg. 50 , 
5 kg. zsákokban ._ á kg. 60 , 

NT 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 kénporból. 

Megrendelések a pénz beküldése, vagy utánvétel el lenében a 

„Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez" intézendók, Budapest, Alkotmány-u. 31. 
19" A gyártás korlátolt, tessék idejekorán rendelni. 
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ÍOOO. 
1. A dr. Aschenbrandt-féle b o r d ó i - p o r elismerő levelei. 

M e z ő v á r (Vas vm.). 
Kétszer védekeztem az idén a peronoszpóra ellen dr. Aschenbrandt-

féle bordói porral. Először lWo-os , másodszor 2°/o-ös oldatot készíttettem, 
a mely könnyen oldódott és a gép mindvégig jól működött. Tapasztalataim 
szerint a bordói por oldata minden más permetező anyagot felülmúl. A nálam 
elért kedvező siker után biztosan remélhető, hogy a jövőben az én példám 
számos követőre fog találni. I f j . Kuhér József, szőlőbirtokos. 

M a r t i n i é i (Veröcze vm.). 
A peronoszpóra ellen az idén csakis a dr. Aschenbrandt-féle bordói 

port használtuk előirás szerint. A por könnyen oldódott és a perme oly jó 
tapadt, hogy a leveleken november végéig rajta maradt. Határozott előnyéül 
ezea pornak azt mondhatom, hogy könnyebben kezelhető és jobban tapad, ugy 
hogy jövőre is ezen szert használjuk és másoknak is ajánlani fogjuk. Dolnji-
miholjaci uradalom. Berger Mezső, ispán. 

F e r i e a n c i (Veröcze vm.). 
Ez az esztendő a peronoszpóra tekintetében igen veszedelmes volt; 

ugy hogy a helytelenül kezelt szőlőkben roppant károkat okozott. Nekem 
háromszori 1—IV2—2%-os bordói por-oldattal végezett permetezéssel 
sikérült a bajt szőlőmből távoltartam. Daczára a gyakori és tartós esőzéseknek, 
a „bordói por" hatása igen jó volt és ezen eljárás feltétlenül előnyösebb, mini 
a régi.-rézgáliczkeverék. Perzselést az oldat sehol nem okozott.. Merkel 
Péter, szőlőbirtokos. 

P o d g o r á c z (Veröcze vm.). 
Az idei permetezéshez mind a háromszor „bordói port" használtam 

előirás szerint lo/o-os oldatban. A por igen könnyen oldódott és a permét 
az eső le nem mosta, miért is ezen szernek -az eddigi bordói keverék felett 
határozott előnyt adok. „Gr. Pejacsevics Pál uradalma." Mayer L. 
megbízott. . 

K e n e s e (Veszprém vm.). 
Az általam rendelt és többek között felosztott dr. Aschenbrandt-féle 

„bordói por1- kitUnő huhUmwk bizonyult és véleményem szerint legsikeresebben 
alkalmazható a peronoszpóra ellen. Az oldat elkészítésénél teljesen az utasítás 
értelmében jártam el. Áz első permetezést lo/o-os"; a másodikat 2o/o-os 
oldattal végeztem. A „bordói porból" készült permetező lé hatása igazán 
meglepő> A leveleken a legkisebb égett folt sem mutatkozik, mint a rézgálicz 
használatánál. Elkészítése könnyű, hatása felülmúl minden más keveréket. A 
port eleinte bizalmatlanul fogadták, de látva az eredményt, azt hiszem 
jövőre áltanláosan fogják használni. Farkas Mihály, szőlőbirtokos. 

P . - J u t a s (Veszprém vm.). 
A „bordói porral", melyet az idén először használtam igen meg voltam 

elégedve, mert ezen szernek hatása a peronoszpórával szemben olyan, 
hogy a levél, mely csak egyszer is jól be lett ezzel az oldattal permetezve, 
az többé ezen veszedelmes betegséget meg nem kapja, amellett pedig a levélzet 
sokkal szebbén fejlődik. Egyéb előnye ezen szernek, a nagy idő és anyagmeg-
takaritás, mely főleg oly időjárás mellett megbecsülhetlen, amikor jóformán 
lesni kell, mikor lehet 1—2 óráig dolgozni a szőlőben. Magam réstérői soha mássál, 
mint ezen szerrel nem fogok permetezni. Szüts Dániel, tanitó, szőlőbirtokos. 

Z i r c z (Veszprém vm.). 
A „bordói por" használatával az idén is ép ugy mint tavaly teljesen 

meg voltam elégedve. Ló jer Nándor, jószágkormányzó. 
D e v e c s e r (Veszprém vm.). 

Az idei esztendő a nem helyesen kezelt szőlőkre peronoszpóra 
tekintetében vészt hozó volt. Azért is szükségesnek tartottam szőlőmet 
négyszer, először 1%, a többi alkalommal 2»/o-os „bordói ^or"-oldattal 
bepermetezni. Tapasztalatom Szerint az oldat, ha csak pár óráig száradhat 
oly jól tapad a levélzethez, hogy azt semmiféle zápor le nem mossa. . Györfty 
Géza, szőlőbirtokos. 

M e z ő - S z t . - G y ő r g y (Veszprém vm.). 
A dr. Aschenbrandt-féle bordói port az idén háromszor használtam a 

permetezéshez, elsőizben PW/o-os, azután 2%-os oldatot készítettem. A bordói 
pornak igen jó hatását észleltem a szőlőn, sőt nézetem szerint ezen szer sokkal 
jobb, mint a régi bordói keverék. Nagy János, szőlőbirtokos. 

P á p a (Veszprém vm.). 
Az idén kétszer permeteztük az uradalmi szőlőt lW/o-os „bordói 

por"-oldattál, mely eljárásnak jó hatását tapasztaltuk. A perme igen jól 
tapadt a levélzethez és peronoszpóra egyáltalán nem lépett fel. Hitbizományi 
uradalom. Wirest Ferencz, számtartó. 

S ü m e g (Zala vm.). 
A peronoszpóra fellépését az alkalmas időben és módon foganato-

sított védekezéssel sikerült legyőznünk. Én két izben először Pl*, másodízben 
áVa%-os „bordói por"-oldattál védekeztem. Az esőzés a permét nem mosta lé, 
ugy, hogy egy 3-dik permetezés egész feleslegesnek látszott. A „bordói 
por" előnyének az tartom, hogy az oldat gyorsabban készíthető el véle és a 
munka tisztább. Dr. Bárdió György, szőlőbirtokos. 

S z e n t - M a r g i t a (Zala vm.). 
Háromszor teljesített permetezéssel az egyébként erősen mutatkozott 

peronoszpórát szőlőmből sikerült távol tartanom. A „bordói por" oldatának 
igen jó hatását tapasztaltam, sőt hasonlithatlanul jobb, mint a régi bordói 
keverék, Nézetem szerint csak a tudatlanság ellenezheti ezen pornak 
általános elterjedését. Nunkovich Sándor, szőlőbirtokos. 

K ő v á g ő - Ő r s (Zala vm.). 
Pérmetezőanyagul az idén „bordói port" használtam, még' pedig 

először május közepén l°/o, másodszor augusztus elején 2%-os oldatot. 
A por a viznek seprűvel való keverése által, szitán keresztül eresztve, 
azonnal féloldódott és a perme késő őszig a levélzeten maradt. A por 
előnyének azt tartom, hogy perzselést soha nem okoz és a levélzet üdeségéből 
semmit sem vészit. Nagy Vincze, szőlőbirtokos. 

S z e p e z d (Zala vm.). 
Az idén mindössze egyszer (junius elején) védekeztem 2°/o-os „bordói 

por"-oldattal és ez teljesen elegendőnek bizonyult. A perme jól tapadt és a szőlőt 
teljesen megvédte. Nagy előnye ezen szernek, hogy gyorsan elkészíthető és 
soha perzselést nem okoz. Birkás József, szőlőbirtokos. 

• G é t y e (Zala vm.). 
Permetezésre az idén a „bordói pornak" 1%, illetve 2°.o oldatát hasz-

náltam. A por néhány perez alatt tökéletesen féloldódott, ugy, hogy rögtön 
lehetett permetezni. A permét az eső nem mosta le és az oldat még a legfiatalabb 
hajtásokat sem perzselte meg. É n általában azt találom, hogy ezen szer már 
azért is jobb a rézgálicznál, mert azonnal lehet vele permetezni, nem pedig 
csak 1—2 nap múlva, aminek folytán a legalkalmasabb időt elmulaszthatjuk. 
Nunkovich Vilmos, szőlőbirtokos. 

(Folyt, köv.) 

M e g b í z o t t a k k e r e s t e t n e k a k ö z s é g e k b e n szőlős vidékeken, akik a porok terjesztésével és megrendelések gyűjtésével foglalkoznak. 
A m e g b í z o t t a k k e l l ő k e d v e z m é n y b e n részesülnek. 
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Uradalmak, gazdaságok, földbirtokosok, szeszgyárak stb. 
körében kitűnően bevált 

j P e f 1 (Porcellán-Email-Festék) 
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. részére felette célszerű. 
Kimerítő ajánlattal és prospectussal szívesen szolgálnak 

az egyedüli gyárosok: a) 

• Lutz Ede és Társa, 

Élelmi szerek értékesí-
tését eszközllk az elő-
irt o/o mellett 

Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nynjt tagok és 

nem tagoknak. 

Gazdasági felszerelések eladása' 
Özv. Taub inger Bé láné pusz tas i i l y i b é r l e t é n (u. p. 

Jász-Ladány, via Ujszász) az összes élő és holt 

gazdasági felszerelés 
, szabad kézből eladó. 

Lapunk bekötési táblája 
2 kor. 72 fUL (portőmontoson) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

I T Magyar Gazdák "1T 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN. 

Sürgönyczim: Aurora—Budapest, ( p 

n i 

Értékesítésre elfogad: 
Husnemüket, füstölt 

hust, vadakat, szárnya-
soka t - é lő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

• Magy. kir. államvasutak. 80271/901. 
Pályázati hirdetmény. 

Az alulirt igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére a jövő 1902. évben 
illetőleg 1904. év végéig a következő anyagból felmerülő szükségletének szállítását 
biztosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet, m. p. I. Festékek, vegyi 
szerek és különféle anyagok ; nevezetesen: Száraz és olajfestékek, rovarirtó por, 
csiszoló áruk, máró-nátron, sziksó, fertőtlenítő viz stb. II. Olvasztó-bélyegek. A kiirás 
tárgyát képező egyes czikkeket előtüntető jegyzékek, melyek egyszersmind ajánlati 
mintákul szolgálnak, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok, vala-
mennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők és a mögy. kir. állam-
vasutak igazgatósága anyag és leltár beszerzési (A III. szakosztályánál) Budapest, 
VI., Andrássy-ut 73. sz. II. em. 47. ajtó szám ingyen kaphatók. 

A szabályszerűen kiállított ivenkint egy koronás magy. kir. okmánybélyeggel 
ellátott ajánlatok lepessételve legkésőbb f. évi julius hó 25-ik déli 12 óráig a magy. 
kir. államvasutak anyag és leltár beszerzési szakosztályában átadandók illetőleg 
posta utján oda küldendők és a boríték ezen külczimmel látandó el: «Ajánlat 
80274/901. számhoz.. Az ajánlott áruk egy évi értékének 5<>/o-kal felérő bánatpénz, 
készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. évi julius 
hó 24-iki déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak főpénztáránál leteendő. 

Bánatpénz nélküli vagy később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek 
nnm pontosan és részletes módozatok betartása mellett állíttatnak ki. 

Budapest, 1901. junius hóban. Az igazgatóság. 

G ő z e k e k é s z l e t 
azonnali 

kölcsönbe vételre kerestetik 2 - 3 hónapra. 
Részletezett ajánlatok a katasztr. holdanként szán-

tási mélység, a napi munkaképesség szántási mélység 
szerint és a legvégső ár megjelölésével «Kevés szénszük-
séglet» jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 4207 

Gépészet gyárosok, malomtulajdonosok és g ozkazántulajdonosok 
nélkülözhetik 

szágnak egyedül és legjobban szerkesztett 

GÉPKEZELŐK LAPJA 
czimü szaklapot, 4140 

melyet V É C S E X EDE magy. kir. iparfelügyelő szerkeszt. 
Előf izetés i ára fé l évre 4 Korona. 

Megrendelhető a kiadóhivatalban: BUDAPEST, Soroksári - n t c z a 5. 
Mutatványszámot klyánatra ingyen. 

Hirdetések 
felvétetnek 

a kiadóhivatalban 
B U D A P E S T , 

IX. , f l l fő l nt 35 . sz. 

Magy. kir. államvasutak. 
97402/901. Cl. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak kezelése alatti helyiér-

dekű vasutak közös díjszabásához (II. rész) legközelebb 
a VII. Pótlék jelenik meg, mely a közel jövőben a 
közforgalom számára megnyitandó ruma-Elenaki és 
vínkovce-zupanje-szávaparti uj helyiérdekű vasutak díj-
szabáséi foglalja magában. E pótlék példányai a magy. 
kir. államvasutak igazgatóságának díjszabási osztályá-
ban (Budapest, VI., Csengery-utcza 33. sz.) példányon-
ként 10 fillérért annak idején kaphatók 1 esznek. 

Budapest, 1901. junius hóban. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik). 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitasaes hizlalása 
mm gazdák és hizlalók használatára, mm 

I r t a K . R u f f y P á l . 
Ara portómentes küldéssel I f o r i n t 10 k r a j a z A r 

28 lóerős stabilgőzgép 
jutányos áron eladó. 

Bővebb felvilágosítást ad 

szentegáti uradalom központi hivatala, 
p. D e n c s h á z a , (Baranyamegye.) 

Magyar királyi államvasutek. Üzletvezetőség Debreczen. 
16424. szám. II. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak Nyíregyháza-csapi vonalán levő Demecser és Kisvárda 

vízi állomásokon építendő egy-egy elsőrendű II. osztályú uj vizállomási épület épitési x 
munkáinak végrehajtására ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk, melyre a kellőleg 
kiállított és felbélyegzett ajánlatok legkésőbben f. évi julius hó 23-ik napja déli 12 
óráig a magy. kir. államvasutak debreczeni üzletvezetőségének titkárságánál benyúj-
tandók. 

Később érkező ajánlatokat nem fogunk figyelembe venni. 
Az épületek tervei, a szerződési tervezet és a feltétfüzetek a m. kir. állam-

vasutak debreczeni üzletvezetőségének pályafeniartási és épitési osztályában, vala-
mint az Ungvárt székelő osztálymérnökségi irodában a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők és ugygnott az ajánlati szöveg és az ajánlati költségszámítás díj nélkül 
megszerezhetők. 

Az ajánlatok borítékai a következő felírással látandók el: 
Ajánlat a Demecser és Kisvárda állomásokon építendő vizállomási épületek 

Bánatpénz fejében legkésőbben f. évi szeptember hó 22-én délelőtti 11 óráig 
800 azaz nyolezszázkorona teeddő le készpénzben vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban a debreczeni üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál. 

A készpénzben befizetett bánatpénz után kamat nem követelhető. 
Az értékpapírok a budapesti illetve a bécsi tőzsdén jegyzett utolsó napi ár-

folyam szerint, de a névértéket meg nem haladó értékben fogadtatnak el. Az üzlet-
vezetőség fenntartja magának az ajánlatok közt a szabad választás jogát. 

Debreczen, 1901. julius hó. A t Az üzletvezetőség. 
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o ^ o y y . 11. s z . 

Hirdetmény. 
A mezőhegyesi m. kir.- áll. ménesbirtokon hízó-

ban álló 

266 drb magyar fajta kisorolt 
igás ökör 

folyó évi julius lió 30-án délelőtt 11 órakor 
a vezetésem alatt álló minisztérium tanácstermében 
zárt írásbeli versenytárgyalás utján eladásra bo-
csáttatik. 

Az eladásra kijelölt hízó ökrök az említett mé-
nesbirtokon megtekinthetők, a részletes eladási fel-
tételeket tartalmazó ajánlati minták pedig ugy a ve-
zetésem alatt álló minisztériumban, a gazdasági fő-
igazgatótól, mint a mezőhegyesi ménesbirtok igaz-
gatóságától megszerezhetők. 

Kelt Budapest, 1901. julius 2-án. •• 

' M ~ Magy. kir. földmivelBsiigyi miniszter. 

Kizárólag elsőrendű I 

magyar erdélyi f a j 
igás ökör 

és növendék marha | 
gazdag választékban kapható 

LÁSZLÓ TESTVÉREK 
Nagy-lklódon posta- távírda- és vasútállomás 

a Szamosvölgyén Kolozsvár közelében. 

M kir. államvasutak. Szegedi üzletvezetőség. 
21237/901. szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak szegedi üzietvezetősége nyilvános ajánlat tárgyalást 

hirdet a rumai felvételi épület és áruraktár kibővítése és a kibővítéssel kapcsolatos 
átalakítási munkáinak végrehajtására. 

A tervek, költségvetés, egységárjegyzék, szerződési tervezet, ajánlati minta és 
pályázati feltételek, valamint a munkák végrehajtásához kötött feltételek Szegeden a 
m. kir. államvasutak üzletvezetőségének pályafentartási és épitási osztályában és a 
mitroviczai osztálymérnökségnél megtekinthetők. 

Ajánlatok legkésőbb 1901. évi julius hó 18-án déli 12 óráig nyújtandók be a 
szegedi üzletvezetőség titkárságánál. 

Az ajánlatokat egy koronás, az ajánlat mellékleteit 30 filléres bélyeggel el 
látva, lepecsételve a következő felirattal nyújtandók be : „Ajánlat a rumai felvételi 
épület és raktár kibővítésére." 

Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. 
Az ajánlat benyújtását megelőző napon 1901. julius hó 17-én déli 12 óráig 

650 azaz hatszázötven korona teendő le mint bánatpénz a magy. kir. államvasutak 
üzletvezetőségének gyüjtőpénztáránál készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban. 

A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó: 
Az értékpapírok a budapesti illetőleg béssi tőzsdén legutóbb jegyzett 14 nap-

nál nem régibb utolsó napi árfolyam szerint származtatnak, de soha névértéken felül. 
Csak idejében beérkezett Írásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás alapjául. 
Posta utján beérkezett ajánlatok és bánatpénzek téritvénynyel adandók fel. 
Szeged, 1901. junius hóban. 

Az üzletvezetőség. 
(Utánnyomás nem dijaztatik). 
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HAZANK 
politikai, társadalmi és közgazdasági napilap 

julius elsejével uj előfizetést nyitott. 

A „Hazánk" a pártpolitikától független 
napilapja a magyar gazdáknak, 

mely a nemzeti termelés, a nemzeti munka érdekeinek 
érvényesítéséért és védelméért küzd és küzd a 

közélet puriíikáeziójáért 
minden vonalon. 

A „HAZÁNK" 
B U D A Y B A R N A s z e r k e s z t é s é b e n j e l en ik m e g . 
Rendes heti melléklete a „ V A S Á R N A P " , két heten-
ként a „ S Z Ö V E T K E Z É S " van a „ H A Z A f l í K " -
hoz mellékelve. Mindezen mellékleteket díjmentesen kapják 

az előfizetők. 

A „ H A Z Á I K " előfizetési ára: 
Egész évre 3 8 korona | Negyed évre 7 korona 
Tél évre 1 4 „ j Egy hóra 3 . 4 0 „ 

S z e r k e s z t ő s é g é s k iadóhivata l s 

Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28- szám. 
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GÚZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gözekével 

izlandi jigjék. elválaUi!; t f i g j 

m é l y r i g o l o z á s t s z ö l ő - t e l e p i t é s e k h e z . 
É r d e k l i k é r e t a e k , kegy alaití «imemkex forduljanak. 

W O L F F E R N Ő , B U D Í P E S T - K E L E N E Ö L D . 

Magy. kir. államvasutak Igazgatósága. 
92057. sz. C. II. 

Hirdetmény. 
(Aranyos Gyéres és Radnót állomások a .közvetlen vissztéritési díjtételek* czimü 

füzetbe felvétetnek. 
Az 1900. év junius hó 15-ika óta érvényes „közvetlen vissztéritési dijtélek" 

A 1, A 2, B és C díjtáblázataiban felsorolt áruczíkkek után a fentebb idézet díjsza-
bás határozmányámányának betartása esetén Aranyos-Gyéres és Radnót állomások-
ról a fentebb nevezett díjtáblázatok szerint Maros-Vásárhely állomásról érvényes 
közvetlen vissztéritési dijtétek nyernek alkalmazást. 

Budape(t 1901. évi julius hó 15. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, 
a részes hajózási vállalatok nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

! Kaszáláshoz! 
Mfiaszálófi, ^ § 

aczél szénagyüjtőfi, 
eredeti „ « J o l i n s t o n " - g y á r t m á n y és 

JCoÜingswortfí-szénagyüjtőfi 
olcsón, szavatolt és utói nem ért minőségben kedvező feltételek mellett 

kaphatók 

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

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

M c C O R M l C K 1 I A K Y K S T I \ < ; M A C H I N E C O M P A M 1 
( O l i i o a g - ó i a r a t ó g é p g y á r . ) 

Kévekötő aratógép „Daisy" marokrakó aratógép 
^ Fükaszálógép Szénagylijtö gereblye és 
i Köszörlikészülék Kévekötöfonal 
^ gyártmányai. 
§ N e v á s á r o l j o n , m i g g é p e i n k e t n e m l á t t a s 

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

£> O l c s ó t a r t a l o k r é s z e k ó r i á s i r a k t á r a . 

T e s s é k mintakönyvet kérn i ! 
Wil l iam J. Stillman igazgató 

B u d a p e s t , V . , V í i e z i - n t 3 0 . 

•PÁTRIA » irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, Üllöi-ut 25. (Köztelek.) 




