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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 KÖ 
Megje lenik mindem szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
Ingyen kapják. 

Bem tagoknak előfizetési dij: 
Egész érre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

6 korona. 

Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesü le t tulajdona. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
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 kiállításra beküldendő árpa-minta meny-
nyisége 5 kg. 

Árpaminták a kiállitásra augusztus hő 
1—20-ig küldhetők; későbben érkező mintákat 
a rendezőség el nem fogad. 

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

A kiállítás és vásár tervezete s bejelent® 
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 
pedig I. csoport: melyben részt vehet mindén 
hazai kömlótermesztő 1901. évben termesztett 
komlóval. II. csoport: melyben részt vehetnek teái 
és külföldi komlókereskedök. és sörgyárosok. 

Á 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. 

Arató- és burgonyamivelőgép-
bemutatás. 

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 
burgonyamivelö-gép-bemutatást rendez Liptó-
Szent-Miklóson. 

Bejelentési határidő augusztus hó 15. 
A gépbemutatás részletes tervezete az OMGE. 
titkári hivatalánál kaphatók. 

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 
„Köztélekf. évi 48-ik számában a Vegyesek 
rovatában vannak közölve. 

Igazgató. 

Pályázati felhívás. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület" az általa kezelt földmivésiskolai alapít-
ványi helyek közül pályázatot h i rde 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-

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
B u d a p e s t (KSztelek), Üllői-át S5 . szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

levéllel igazolandó, továbbá iskolai bizonyit-
ványnyal igazolandó, hogy a pályázó jól tud 
irni 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. 

Tenyészkanczák vétele. 
Oroszországból a kiewi mezőgazdasági 

regionális szindikátus azon kéréssel fordult 
egyesületünkhöz, hogy adnánk meg azon tenyész-
tőink czimeit, ahol ők 6 darab tenyészkanczát 
szerezhetnének be. 

Kívánalmuk a kanczákat illetőleg: 6 évnél 
ne legyenek idősebbek, pej, vagy gésztenye-
barna színűek lehetnek, magasságuk körülbelül 
160 cm. legyen és hogy a hátasló jellegével 
bírjanak. 

A kanczák átvétele a folyó . év végével 
történnék. A kiknek tehát olyan eladó kanczáik 
vannak, mélyek a fenti kívánalmaknak meg-
felelnek, szíveskedjenek alólirt igazgatóságnál 
bejelenteni s az eladást közvetíteni fogjuk. 
Kívánatos a lovak pedigréjének másolatát is 
közölni. OMGE. igazgatósága. 

Tetó'fa-eladás. 
A Köztelek átépítése folytán feleslegessé 

vált :tető-részlet, mely 12 méter széles és 18 
méter hosszú kitűnő jó anyag deszkaboritással 
és a ra j t a levő pléhtetővel együtt eladó, á ra 
1000 korona. 

Kiválólag alkalmas . paj ta , vagy szekér-
szinnek. A tető bármikor megtekinthető, mert. 
még ál l ; bővebb felvilágosítás a köztelki ház-
mesternél nyerhető. 

Igazgató, 

6 0 koronára nagyobb mennyiség vételénél 070 jfntfiil/ |p 
62 koronára kisebb mennyiség vételénél " U i l U I V , c 

a vegytiszta anssigi és „Hungária" | A Dr. Aschenbrandt-fé le bordóipor árát 
rézgá l icz i iak a z á l ' á t f 5 0 k l g r m m o s zsákokiban á 6 6 k o r o n a 

K " Í O O k i l o g r a m m k é n t b u d a p e s t i r a k t á r u n k b a n . "3M f 5 és 1 0 kgTOS '„ h ~0 „ 
a r é z k é n p o r á r á t SO k g o s z s á k o k b a n á 4 6 korona , 5 és 1 0 kgros z s á k o k b a n á 5 0 k o r o n a . 

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

Mai számunk 16 oldal. 



1150 KÖZTELEK, 1901. JULItJS HÓ 17. 55. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. 

A magyarok helyzete 
Szlavóniában. 

Az utóbbi időben fokozott figyelemmel 
kisérjük a. kivándorlást, amely tömegesen 
apasztja, hazánk lakosságát. A kivándorlók leg-
inkább Amerika felé tódulnak, de ván más 
irányban is kivándorlás, igy Zala, Somogy, 
Baranya s Báes-Bodrog vármegyékből a kiván-
dorlás leginkább Szlavónia felé irányul. Az első 
pillanatra sokan azt fogják hinni, hogy ez nem 
is olyan komoly baj, mert Horvát-Szlavónor-
szág Magyarországnak társországa s igy a Dráván-
tulra költözött magyarok nem léptek ki a 
magyar állam fönhatósága alól s igy csak köl-
tözködnek a Szlavóniába menő magyarok s 
nem vándorolnak ki. 

Hosszabb időt töltvén Szlavóniában, köte-
lességemnek- tartottam figyelemmel kisérni a 
szkvóniai magyarság helyzetét s a tapasztal-
takat az alábbiakban bocsátom közre. 

A magyarság letelepedett már a régi 
időkben is Szlavónia lapályos vidékein s ott 
kedvező létfeltételeket találván, községeket ala-
pitótt, amint ezt több. magyar községnév s 
ezen községek iratai bizonyítják. Azonban a 
horvát s szerb nemzetiségű -lakosság részint 
fajgyűlöletből, részint irigységből, -— mert a 
magyarság szorgalmával elég jó anyagi helyze-
tet teremtett magának — folyvást zaklatta s 
1848-ban a Klökoseváczon tartott hires nép-
gyűlésen is kimondották határozatképen, hogy 
Horvát-Szlavónország területéről a magyarságot 
kiirtják. Hogy ezen határozatukat mikép haj-
tották végre,, ez ismeretes. Ez időn tul a ma-
gyarság nem is alkot községeket, hanem csak' 
szétszórtan él a horvát községekben, mint 
zsellér, vagy törpe birtokos, vagy a pusztákon 
mint cseléd szolgál. 

A filloxeravész terjedése folytán Zala, 
Somogy, Baranya vármegyékben koldusbotra 
számtalan magyar család jutott, akik eddig 
vagy mint vinczellérek vagy mint szőlőmunká-

^ T Á R C Z A . 
A viharágyuzás és az eső. 

Arról tudjuk még; legjobban, hogy vala-
mely uj dolog bevált, ha a mellette kardoskodók-
nak ellentábora támad és az ellentábor érvei, 
— amennyiben nem találók, sőt amennyiben 
tarthatatlanok — annál inkább előreviszik az 
uj dolog ügyét. 

A viharágyuval sincs másképen. A vele 
elért elvitázhatlan sikerek kissé megelőzték a 
tudományt és most kezdenek a tudósok polemi-
zálni, midőn a viharágyuzás, mint épenséggel 
nem meddő dolog, kezd bebizonyosodni. 

Eleinte magunk is tamáskodtunk, lehet-
séges-e az, hogyha rálövöldözünk a dörgő-
háborgó égboltozatra, a mérges taréju jégfelhők 
megszelídülnek, a esapadék nem áll bennök 
jéggé össze, hanem mint jótékony eső hull le 
földünkre. 

A tudósok néha nem hajlandók, egymás 
felfedezéseit elismerni, alaptalan tantételeknek 
mondják azokat s ha a vibarágyu lövései fel is 
oldják a jégfelhőt, a tudósok azt mondják, hogy 
ez nem érvényes, mert még nem találtuk meg 
ezt a kis szavat, hogy: 

„Miért? ? 
Ha megtalálta valamelyikük, vagy agyon-

hallgatják, vagy nem vesznek tudomást róla. 
Pedig ugy látszik, hogy megtalálta egyikök, 

egy darmstadti tudós, dr. Kreuschner. 

sok keresték kenyerüket. Az emiitett várme-
gyék mezőgazdasági viszonyai épen nem vol-
tak olyanok, hogy a sok koldusbotra jutott 
családnak megélhetést biztosíthattak volna s 
bizony sok bajjal járt a mezei munkába bele 
tanítani azokat, akik kizárólag a szőlőmive-
léshez értettek. 

Megkezdődött a vándorlás, először el-
lepték a homoki szőlők vidékét, amely moz-
galmat az állam is támogatta. 

Akinek azonban a homokon nem jutott 
hely, kihúzódott Szlavóniába, lassan, feltűnés 
nélkül. 

Midőn felépült a kaposvári czukorgyár, 
azt hittük, javulni fog a helyzet. A czukorrépa-
termesztés sok munkáskezet igényel, de az 
uradalmaknak sok bajuk volt a szétszórtan lakó 
munkásokkal, akik egységes szervezet nélkül 
nem is dolgoztak kielégítően s így az uradal-
mak most leginkább vend és tót munkásokat 
hozatnak, kikért a vállalkozó felelős s csak 
ezzel számol be az uradalom. Ez által azután 
a helyzet még rosszabbra fordult, mert az ide-
gen munkások minden gazdasági munkát el-
végeznek s még csak napszámhoz sem jut az 
egyes munkás. A kivándorlás tehát nemcsak 
hogy nem csökkent, hanem emelkedett.. 

Ezek azon okok, a melyek nagy általá-
nosságban az emiitett megyékből a Szlavóniába 
való kivándorlást létrehozták. 

Mielőtt most áttérnék a Szlavóniába ke-
rült magyarság viszonyainak ismertetésére, né-
hány szót bocsátok előre a szlavóniai gazda-
sági viszonyokról. 

A magyarság leginkább Szlavónia lapályos 
részein Pozsega, Szerém és Verőcze megyék-
ben telepedett le, mert ezen részeken áll leg-
magasabb fokon a földmivelés. A mélyfekvésü 
lapály a Dráva mentén, mezőgazdasági czélokra 
kiválóan alkalmas terület. 

A talaj alluvialis eredetű, mély rétegű, 
hideg, kötött agyagtalaj., amely száraz években 

Nem szükséges a felhőkre való okszerű 
lövöldözésnek elméletét keresni, az eddig elért 
eredményeinél fogva most már megáll az a 
maga lábán és napról-napra terjed; de mert 
igenis van már. elmélet, miért ne körvonalaz-
nék azt a „Köztelek* olvasó közönsége előtt? 

Dr. Kreuschner darmstadti tanár képes 
volt az ő fedett helyiségében, t. i. laborató-
riumában, természetesen kis mértékben jégesőt 
előidézni. 

Erős villanyos áramnak két pólus-huzalát 
ugy állította be, hogy az egyik huzalt alul ve-
zette bé egy viztartányba és a huzal fölért 
majdnem a víz felületéig, mig a másik huzal 
felülről közel ért a viz felületéhez; de ezt nem 
érintette. Majd erős és nagy feszültségű ára-
mot eresztett keresztül a huzalon, melynek" 
hogy kiegyenlítődjék, a két pólus közti meg-
szakitási űrt át kellett ugornia. A két huzalvég 
közt látni lehetett, mint képződik a viz tükrén 
eleinte sekélyebb, később mélyebb örvény, mely-
ből apró vizcsoppecskék nagy hevességgel szó-
rattak ki. 

Ha már most papirt teregetett Kreuschner 
professzor a vizmedencze körül, azt lehetett 
észlelni, hogy a kilüktetett cseppecskék nem is 
vízcseppek, hanem, parányi jégszemecskék voltak, 
alakra nézve olyanok mint a jégeső szemei! 

Ámde a professzor e kísérlete mindannyi-
szor meghiusult, ha nem uralkodott az egész 
kerületben a legteljesebb nyugalom. A levegő-
nek legcsekélyebb rengése, a legközelebb álló 
egyénnek egy gyors kézlegyintése vagy valamivel 

nagy terméseket ad,, nedves időjárás mellett 
azonban semmit. 

A birtok eloszlás Szlavóniában nagyon 
rossz. A középbirtok úgyszólván teljesen hiány-
zik. A kisbirtok a horvát s szerb parasztok 
kézeiben van, akik a legprimitívebb gazdálko-
dást űzik. 

A lapályokon a szántóföld mellett ren-
geteg erdők vannak. 

Az 1885. kataszteri felmérés szerint Horvát-
Szlavónországban volt szántóföld 1.338,117 ha 
(33-3%), erdő 1.528,059 ha (38%), rét 11-3%, 
legelő 14-6°/o.. Ezekből látható, hogy nagy az 
aránytalanság. Azóta azonban tetemesen emel-
kedett a szántóföld, mert a kivándorolt magya-
rok jó munkásanyagot szolgáltattak. 

A horvát vagy szerb nemzetiségű munkást, 
mint gazdasági cselédet nem lehet használni, 
mert dologtalan és lusta, aki szivesebben legel-
teti napokon s hónapokon át 3—4 nyomorult 
marháját, minthogy a mezőn dolgozzék. 

A rossz munkásviszonyok hozták létre, 
hogy a nagy fekvőségeket nem házilag kezelik, 
hanem 500—2000 holdas bérletekké átalakítva, 
bérbeadták. A bérlő személyesen ügyelhet 
fel a dologra s igy jobban boldogul. Az uradal-
mak birtokosai pedig folyvást ujabb területeket 
készítenek elő mezőgazdasági czélokra. 

A bérlők legnagyobb része német, kevés 
a horvát vagy magyar. A bérlő azonban jó 
cseléd nélkül nem tud élni, létfeltétele neki a 
magyar cseléd. 

Horvát-Szlavonország területén a magyar-
országi születésűek száma 113,179, vagyis a 
lakosság 5"2% ; ebből Verőczemegye területén 
1891-ben 44,002 magyarországi születésű éit, 
vagyis a lakosságának 12'8°/o; Szerém vár-
megye területén 35,218, vagyis 6 % ; Pozsegá-
ban pedig 14,331, vagyis 4'6°/o volt a magyar-
országi születésűek száma. 

Az utóbbi 10 év alatt (1881—1891) a 
szaporodás százalékban kifejezve : horvát-szerb 
12'2% szaporodás, magyar 66'l°/o szaporodás, 

hirtelenebb lélegzése elegendő volt arra, hogy 
megakadályozza a jég képződését és ily esetben 
a cseppek nem mint jégeső, hanem csakis mint 
eső hullottak vissza. 

Valószínűleg igy megy ez végbe a nagy 
természetben is! 

Egészen hasonló körülmények uralkodnak 
a jégvihart megelőző perczekben, ellentétes 
villanyos áramok a zivatar környezetében, szin-
tén vannak, ezek kiegyenlitődni törekszenek ép 
ugy, mint a Kreuschner kísérleténél látjuk és 
a jégvihart megelőző szélcsend, tikkadtság és 
nyugalom annak a nyugalomnak felel meg, 
mely a laboratóriumban szükséges, hogy a jég-
szemecskék képződjenek. 

Hogy pedig határozott nyugalmat kíván-
nak a vizrészecsl^ék, hogy jéggé tömörülhesse-
nek, ez olyan tény, mely ugy tudományos mint 
gyakorlati alapon, számtalan megfigyelések foly-
tán állapíttatott meg és épen ez érteti meg 
velünk, hogy a jégvihart megelőző nyomasztó 
nyugalom és szélcsend idején milyen szerep 
jut a viharágyu torkából égnek szálló rengő 
léggyürü- vagy légörvénygyürűnek, mely fel-
kavarja a légréteget ott a hol felszáll és az 
egész körületben. Ott azután — szintén köny-
nyen érthető, — hogy a felhő csapadéktartalma 
nem képes jéggé sűrűsödni. 

„Minden elmélet szürke" — mondja a 
német közmondás ; ámde ha érthető az a 
theoria, mint a hogy tényleg érthető az, a 
melyet itt elmondtunk, ha elfogadható, szívesen 
elfogadjuk. Mint elmélet épen elég, nem ki-
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német 41'3°/o szaporodás, tót 50% szaporodás. 
Ehhez nem kell kommentár, ez a kimutatás 
mindent megmagyaráz. 

De nézzük a dolgot a másik oldaláról 
is. Az 1891-iki népszámlálás szerint a főleg 
Szlavóniába irányuló kivándorlás miatt 10 év 
alatt (1881—1891) csökkent a lakosság lét-
száma: Somogy vármegyében 11,089 lélekkel, 
Baranyában 6322, Zalában 5656, Bács-Bodrog-
ban 28,644, Tolna, Torontál, Veszprém, Vas 
és Trencsén vármegyékben 2000—3000 lélekkel. 

Ezekből láthatjuk, hogy nemcsak a ma-
gyarok vándorolnak ki, hanem a bácskai né-
metek is nagy számban, sőt Trencsénmegyéből 
tótok is. 

Lássuk most a magyarság helyzetét Szla-
vóniában. Már föntebb emiitettem, hogy ma-
gyar cseléd nélkül a gazdaság nem tud Szla-
vóniában boldogulni. A kivándorolt magyarok-
nak 87°/o-a tényleg gazdasági cseléd. 

Emiitettem azt is, hogy áz uradalmak leg-
nagyobb része bérbe van adva. Tudjuk azt, 
hogy a bérlő soha sem bánik ugy a cseléddel, 
mint a házilag kezelt uradalom birtokosa vagy 
tisztje. 

A gazdasági cselédek fizetése kis eltéré-
sekkel a következő átlagot mutat: 40'80 K. 
készpénz, 4 hl. buza, 6 hl. rozs vagy kétszeres, 
6 hl. árpa, vagy tengeri, 1 k. hold tengeriföld, 
100—200 • - ö l házikert, 800—1000 D-öl rét, 
1 tehén, 1 növendékmarhatartás, 2 göbe, 2 
növendéktartás. Ha a terménybeli fizetés nagyobb, 
akkor a készpénz kevesebb, annyi az eltérés. 
Látszólag ez nem is éppen rossz díjazás, hisz 
hazánkban is sok helyütt rosszabb a fizetés. 

Decsak látszólag, mert valóságban bizony 
a konvenczió-gabona ocsu, szemét, a konvenczió-
föld pedig ritkán terem valamit. 

A Szlavóniába vándorolt cseléd bizony 
kevés vagyonnal rendelkezik, nagyon kevésnek 
van marhája vagy disznaja, ezek nélkül pedig 
a cseléd élete nagy nyomorúság. Akonvenczió 
rendesen nem elég a negyedévre. 

Szlavóniában minden nagyobb gazdaság-

vánjuk, hogy még körülményesebb elméleti 
tantételek tálaltassanak a gazda elé, ki ugyan-
csak nem ér reá, még azokat is keresztül-
„ élvezni", de nem is szükséges; .minthogy e 
téren beállott már a gyakorlati siker is. 

Ha tehát kedvök van a tudósoknak 
tovább is ráczáfolni egymásra, abban őket 
senki sem fogja zavarni, ők tollal párbajoznak 
egymás ellen, a szőlősgazdák pedig azalatt 
egész komolyan felvették a harczot viharágyuk-
kal a természet rendetlenkedései: a jégverés 
ellen. 

És hogy a dolognak humora is legyen 
— igy irta a lefolyt héten néhány napilap — 
a fehérmegyei Moór hegyközsége szőlőtermését 
megvédendő a jégverés ellen, rendszeres vihar-
ágyu-rajvonalat állított fel és sikerrel lövöldö-
zött, mert csakugyan nem is volt azóta jég-
verés a moóri szőlőhegyekben, mert mint irják 
és valószínűleg azért irják, mert ugy is érte-
sültek, a viharágyuk „elhajtották" a vihar-
felhőket és ezért nagy az elkeseredés a szom-
szédos falvakban, mert azokban nagy a szá-
razság. 

„Elhajtották"! Nagy botlás az ilyent mon-
dani, még nagyobb az ilyent ki is irni. 

A lövöldözéssel nem „hajtják" el a jég-
felhőt, hanem megzavarják képződését és min-
denütt, a hol a viharágyu működik, a csapadék 
mint jótékony eső hull alá, azt látjuk á fentebb 
magyarázott érthető elméletből is. 

Természetes, hogy lehull, mert nem „ker- | 

ban van élelemraktár. A cselédnek innen kell 
beszerezni szükségleteit. A raktárban minden-
féle élelmiczikk kapható: szalonna, zsir, só, liszt, 
bab, stb. A kivándorolt cselédnek nincs annyi 
pénze, hogy magát mindezen szükségleti czik-
kekkel elláthassa, igy hát hamarosan rászorul 
a raktárra, a hol hitelbe is kap. Azt gondolná 
az ember, hogy ezen élelmiczikk - raktárak 
azért vannak, hogy a cseléd olcsón jusson jó 
portékához; de ha látjuk azt, hogy 1 kg. 
szalonna 80 kr.-ért lesz felszámítva a cseléd-
nek akkor, midőn a legközelebbi falu szatócsa 
52 kr.-ért adja, s a többi czikk is ily arányban 
drágul, akkor látjuk azt, hogy ez nem egyéb, 
mint a leglelketlenebb kihasználása a cseléd 
szorult helyzetének.- Mire eljön a negyedév, a 
cseléd rendesen nem kap készpénzt vagy csak 
pár fillért, mert a többit elélte. 

Az olyan család, amely 2—3 konvenczió-
val szolgál, kibírja egy darabig, de aki csak 
egy konvenczióvjü szolgál, az csakhamar el-
adósodik. 

Ha családtag napszámosa van a cseléd-
nek, aki nyáron át kereshet, kissé javul a 
helyzete, de ha ez nincs, akkor bizony elpusz-
tul. A hiányos táplálkozás miatt az egészség-
telen vidéken a malária csakhamar erőt vesz 
rajta. Mint cseléd nem tud szolgálni, behúzódik 
valami horvát faluba, hol robottal leszolgálván 
a lakbért, egy odúban meghúzza magát s nap-
számból keresi kenyerét. 

Lassanként sülyed ennyire, de ez a sorsa 
mindegyiknek. Magyarországba vissza nem me-
het, mert egy uradalom sem fogad fel szívesen 
Szlavóniában járt cselédet. 

Nem mondom, hogy mindenütt ilyen szo-
morú sorsa van a magyar cselédnek, van sok 
emberségesebb hely is, itt lassabban megy az 
elhorvátosodás. Szükségből megtanul horvátul, 
gyermekei már jobban beszélik a horvát nyelvet 
mint a magyart. Ha iskolába jár a gyerek, 
csakhamar egész horvát lesz. Lassanként bele-
szokik a szlavóniai életbe. Megszereti a rákit 

| is, ezt a horvát nemzeti italt. S ha ezt meg-

getődik" el a felhő és hogyha deputáczióba 
akarnak a Moór környékbeliek menni, hogy az 
uralgó szárazság megszüntetése czéljából tiltsák 
be a viharágyuzást, akkor itt alighanem vala-
mely biztosítási ügynök fondorkodása lappang 
a dologban, ki fellovalja a föld népét a vihar-
ágyuzás ellen, mely neki keresményét veszi el. 

Hogy kiknek tegyen eleget a Gondviselés, 
a Moór községbelieknek, kik a jégfelhőket akar-
ják szétkergetni vagy a környékbelieknek, kik 
deputáczióba akarnak tömörülni, hogy protes-
táljanak a szárazság és a viharágyuzás ellen, 
azt mi halandók be nem láthatjuk" és meg nem 
ítélhetjük, de másutt is fordul elő a vélemények 
ily meghasonlása. 

Ki ne hallotta volna ennek a Stájer-
országban megtörtént dolognak hirét? A fő-
tisztelendő ur vezette a bucsujárók nagy soka-
dalmát. Szemközt jön velők a Hánnesz (János). 

— No Hánnesz, szól a főtisztelendő ur, 
te nem jösz a proczesszióval ? 

— Aztán mi járatban? — kérdé Hánnesz. 
— Hát esőért könyörgünk! Nem jösz ? 
— Nem én, főtisztelendő uram, nem me-

gyek. Hajdinát vetettem, nekem ném kell e ső . . . 
De ha a Moór környéke lakóinak eső kell, 

megadja nekik azt a Gondviselés és akár pro-
czesszió, akár deputáczió megy érette, az egy-
ről biztosíthatunk mindenkit, hogy a vihar-
ágyuk dörgő szavukat nem az eső ellen hallatják 
és nem idéznek élö szárazságot. 

Vitályos. 

szokja, akkor már kivész belőle minden, ami 
becses, ami magyar benne. 

Beszéltem horvátokkal, akik csak nagyon 
keveset értettek magyarul: Vajda, Nagy, Bocskay 
volt a nevük.' Gyerekkorukban az apjukkal men-
tek ki Szlavóniába! 

Más helyzete van a kivándorolt tótnak és 
németnek. Említettem, hogy a nagybirtokok 
tulajdonosai szántóföldeiket bérbeadják s az 
eddig mezőgazdaságra nem használt területeket 
kezdik szántófölddé átalakítani. Ilyen helyeken 
telepedik le a tót és német. 

A tót legtöbbnyire robottal váltja meg a 
földbért, a német pedig felesmunkás. 

Kiirtják az erdőt, melyet 2—3 évig az 
irtó használ, azután vagy házi kezelésbe megy 
át s az irtó tót robotért több-kevesebb földet 
kap bérbe, vagy pedig felibe lesz kiadva. Feles-
munkásnak legkedveltebb a sváb. A Bácskából 
kivándorolt sváb nem megy üres kézzel. 

Marhája s lovai vannak, többé-kevésbbé 
függetlenül él, munkája meghozza neki gyü-
mölcsét. Télen van fuvarja. Szóval gyarapodik. 
De ami legfontosabb nem horvátosodik el, 
mert a sváb csoportokban telepedik le, tele-
peket, községeket alkot. 

Ahol 500— 600-ra megy a svábok száma, 
ott már van német lelkész vagy tanitó, akit a 
néniét Schul-Verein küld ki vagy segélyez. 
Az azután megint nem tartozik ide, hogy a 
Schul-Verein emberei lelkes hivei a pánger-
mán eszméknek. A német nem hagyja el az 
idegenbe. szakadt testvéreit, vigyáz rájuk a 
Schul-Verein. 

, De mi magyarok annyian vagyunk, hogy 
észre sem veszszük, ha évente 4—5 ezer 
magyar megy át Szlavóniába! 

Sokan fogják azt mondani, hogy nagyon 
is sötét színekkel festem e képet. Tessék 
meggyőződni!, 

I f j . Pályi Sándor. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gjal*. 

Nyergek a búzán. 
Száraz esztendőkben tűnnek a parazita-

károk leginkább szembe. 
Nemcsak azért, mert a szárazság a leg~ 

több rovarparazita szaporodásának kedvez, 
hanem főleg azért, mert növényeink lassan 
fejlődnek, fejlődésükben meg is akadnak, gyen-
gék s e miatt a paraziták könnyebben elbán-
nak velük. 

Habár á gombaparaziták nedves időjárás-
nál szaporodnak legjobban, mégis megtörténik, 
hogy valamely gombaparazita kártétele is jelen-
tékenyebb lesz száraz időjárásnál, mit akkor, 
ha növényeink esőben hiányt nem szenvedtek. 
Mert akárhányszor, ha heteken át nem esett 
is, napról-napra csalogat a harmat az eső 
reményével. A harmat nem elégséges ahhoz, 
hogy növényeink nőjenek, erősödjenek, de 
elég ahhoz, hogy igen sok parazitagomb (pl. a 
rozsda, peronoszpóra) a legbujább tenyészet-
nek induljon s a szárazságban amúgy is csak 
sínylődő növényeket még jobban tönkre tegye. 

Hogy száraz esztendőben mennyi minden-
féle bajt találhat, valami nagy keresés nélkül 
is, a gazda földjein: arra jó példát nyújt az a 
békési buza, a melyről a Köztelek mult havi 
49-ik számában : „Rozsda és egyél) baj a búzán" 
czim alatt szólottam. 

Kimutattam, 'hogy ez a buza közvetlenül 
is megsínylette a szárazságot, mert a szárazság 
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miatt nem fejlesztett a földalatti szár rendes 
gyökérzetet. Kimutattam továbbá, hogy a szó-
banforgó békési búzát a .rozsda erősen ellepte, 
s hogy vannak benne olyan tövek, a melyeken 
a Gibellina nevű gomba meg a Cladosporium 
gomba tanyázik. Továbbá, hogy e búzában az 
állati paraziták közül a tripsz, a hesszeni légy, 
a gabonadarázs, a fritlégy s a gabonafutrinka 
tettek, kisebb-nagyobb kárt. 

Magam sem gondoltam, hogy ennyi min-
dennel a mérték be ne tellett volna. 

Pedig n e m ! A békési búzában még egy 
hálunk mindeddig ismeretlen s egyebütt is hire-
veszett jelenségre akadtam: nyerges buzaszárakra. 

Ugyanis nagyon érdekelt, hogy micsoda 
szerepet játszhatik a békési búzában a Gibellina 
nevü gomba, miért felkértem B. P. urat — a 
békési buza beküldőjét — hogy búzájából küld-
jön még egy nagyobb csomót átvizsgálásra, mit 
B. P. ur a legnagyobb készséggel teljesített. 
Köszönetet mondok e helyen is neki, későbbi 
fáradozásaiért és szives felvilágosításaiért is. 

I 

Amint a küldemény megérkezett, átnéztem 
az egészet : keresve a gombákat és egyéb 
parazitákat. 

Hogy a légyparazitákra és esetleg a gabona-
darázsra ráakadjak, a buza alsó leveleit lefosz-
togatom s a buza szárát, a kalásztól egészen a 
tövéig, végighasitom. Ennél a munkánál egy-
szerre néhány téglavörös, ugy 5—6 milliméter 
hosszú s körülbelül 1 milliméter széles, lábatlan 
álcza hull ki a szárból. Hogy légyparaziták, azt 
láttam, de hogy mifé lék? azt az első pillanat-
ban nem is sejtettem. 

Górcsői vizsgálat alá véve a piros kuka-
czokatj egészen rájok illett az a leirás, amelyet 
Taschenberg, régi, de kitűnő gazdasági rovar-
tani munkájában a nyerges légyre: a Gecidomya 
Vagy Diplosis equestris-re ad. *) 

Ugyanis 1869-ben Németországban dr. 
Balthasar Wagner a búzában egy uj légyfajra 
akadt, melyet nyerges légynek nevezett el onnét,* 

Lásd dr.E. L. Taschenberg: „PraktischeInsekten-
Kunde" czimü munkájának (Bremen 1880.) 4-ik kötetét 
ft 21-ik oldalon. 

mert álczái a buza szárán maguknak nyerget 
készítenek és ebben a nyeregben tanyáznak. 

Ha piros álczáim tényleg a nevezetes 
nyeregkészitő álczák, akkor hol vannak, s 
minők azok a nyergek ? 

Keresés után nemsokára ráakadtam a 
levélhüvelyek mögé rejtett nyergekre, s be is 
mutatok közülök egy párt mindjárt a 153. 
ábrán. 

A nyergek, a buza szárán találhatók ; 
némelyiken egy, másikon több is. 

Kicsiny, hosszúkás, élénk zöldszinü mélye-
dések ezek a buza szárán ; csak akkorák, hogy 
a légyálczák jól elférjenek. A mélyedés két 
végén sekélyebbé válik, de egyszersmind kerekre 
kiszélesedik. A nyereg alaprajza olyan tulaj-
donképpen, mint a piskóta ; de azért nyereg-
nek nevezhetjük ezen érdekes kis torzulásokat, 
nemcsak azért, mert a piros álczák bennük 
ülnek, hanem azért is, mert a mélyedés két 
kerekded végén. egészen kikarélyosodik, s ezzel 
a karélyokkal már inkább hasonlít a nyereghez 
(főleg magyar nyereghez,) mint a piskótához. 

A 153. ábrán három 
buzaszár egy-egy darabkáját 

i tünteti fel, fénykép után, 
* 11 természetes nagyságban. 

Az I-el Jelölt buzaszár-
nak éppen középső részén 
(az l-es számnál) egy nyer-
get, a II-vel jelölt buzaszá-
ron sorjában egymás alatt 
három nyerget (az 1, 2 és 
3 számoknál) s. végre a 
Ill-ik buzaszáron, már ren-
detlenül elhelyezve, s némi-
leg egymással összeolvadva, 
hat nyérget találunk. 

A nyergek mindig ugy 
vannak elhelyezve, hogy 

hosszuk egybe esik a buza-
szár hossztengelyével; leg-
mélyebb és legkeskenyebb 
részük — a hová az álcza 
éppen beillik — mint em-
iitettem, zöld. Zöld a még 
friss, egészen meg nem érett 
buzaszárnál, de ha a buza-
szár már megérett, a mé-
lyedés elbarnul. A nyergek 
két végén a karélyok, a 
melyek a nyereg mélyedé-
sét, mint valami gátak ve-
szik körül : sárgásak és ko-
csonyás állományúak ; ki-
száradnak könnyen, s ekkor 
összezsugorodnak. 

Egy-egy buzaszáron sok-
szor csak egy, néha több 
nyereg található; eddig 8 
nyereg volt a legtöbb, a 
mit egy buzaszáron találtam, 

s minden egyes nyeregben egy-egy vörös álcza 
fészkelt. 

A kezeimben levő buzaszárak legtöbbjé-
nél a kalásztól számított 2-ik ízen vannak a 
nyergek; soha sem közvetlenül a bütyöknél, 
hanem attól kisebb-nagyobb távolra, de találtam 
olyan szárakat is, amelyeken a kalásztól szá-
mított 1-ső vagy 3-ik izen van a nyereg, vagy 
egyszerre az 1-ső és a 2-ik izen is egy vagy 
néhány nyereg. 

A gazdát elsősorban az a kérdés érdekli, 
hogy minő a kártékonysága ennek az u j 
parazitának. 

Az álczák a maguk gyarapítására táp-
anyagokat vonnak el a búzától s tápanyagot 
emészt fel a nyergek gátjainak kinövése is. 
Ezt a tápanyagveszteséget a buza megérzi ; ha 
több nyereg van a száron, jobban, ha kevesebb, 
kevésbbé.-

Akadtak már kicsiny, vékony, nyerges 
buzászárak kezembe, azonban még eddig nem 
találtam olyat, amelyben a magképzés elmaradt 
volna. Be viszont azt láttam, hogy mennél több 

nyereg van egy-egy buzaszáron : annál kisebbek 
fejletlenebbek a kalászok s ezekben a magvak. 

Természetesen én csak abból Ítélek, ami 
eddig hozzám került s ezen a vizsgálati anya-
gon azt vettem észre, hogy a nyerges .légy 
álczái a buzabokroknak leginkább főhajtásait 
keresik fel. -

Már most, hogy megítélhessem, vájjon 
milyen hatása van a nyergeknek a buza kalá-
szainak kifej lődésére? B. P. ur küldeményéből, 
ugyanegy tábláról származó buzabokrok közül 
csupán a főhajtásokat válogattam ki. Egy egész-
ségeset, egy olyat, amelyen egy nyereg, egy 
olyat amelyen 3 nyereg s egy olyat, amelyen 5 
nyereg volt található. 

íme a 154. ábrából, amelyen a fentemiitett 
kalászok le vannak fényképezve, Ítélhetünk. 
Látjuk, hogy az I-gyel jelölt kalász a legfej-
lettebb — ez az egészséges — ; gyengébb ennél 
a II-vel jelölt kalász — ennek szárán egy 
nyereg volt — még gyengébb a III-mal jelölt 
kalász — ennek szárán három nyereg volt -— 
és leggyengébb a IV-es kalász, melynek szára 
öt nyerget viselt. 

Nagyon fontos az a kérdés is, vájjon va-
lami kiterjedt baj jal van-e dolgunk, amely sok 
helyen és sok búzát támad meg, vagy pedig 
olyannal, mely csak szórványosan, egyes vidé-
keken s talán csak néhány buzabokron jelent-
kez ik? 

Mint emiitettem, én nyerges búzát Békés-
megyéből kaptam először B. P. úr tól ; ez junius 
16-án volt. Ugyanezen a napon Aradmegyéből is 
— közvetlenül kezeimhez — kaptam beteg 
búzát, amelyben sok más baj mellett szintén 
találtam nyerges búzát. Végre harmadiknak 
Somogyból érkezett hozzám (junius 24-én) az 
a buza, amelyet a Köztelek f. havi 51. számá-
ban „Korán sárguló buza" czim alatt tárgyal-
tam s amely között, mint azt le is irtam, egy 
olyan szár • volt, amelyen egysorban 8 darab 
Diplosis equestris álcza szívogatott. 

Megjegyzem itt mindjárt , hogy az arad-
megyei búzában a nyerges légyen kivül a szár-
ban rágó bogárálczákat is leltem, amelyek kö-
zül néhányat felnevelve kitűnt, hogy azok bolha-
álczák (Halticá-k), a búzának egészen uj ellen-
ségei. De erről a szintén nagyon érdekes je-
lenségről majd máskor. 

A fentebbiekből tehát azt látjuk, hogy a 
nyerges légy álczája egyszerre hazánk 3 me-
gyéjében is feltűnt, még pedig az ország két 
egymástól távol eső vidékén. 

Már most ar ra a kérdésre, hogy e he-
lyeken mily mértékben találni nyerges búzát, 
azt felelhetem, hogy a hozzám jutott beteg 
búzában, a buzaszáraknak körülbelül minden 
huszadika nyerges. Igy a békési búzából egy-
izben 173 szárat kaptam, ugyanarról a búza-
tábláról s a között 8 volt a nyerges s mind a 
8 főhajtás. 

De, hogy valahogy ne sokaljuk e számot, 
s nagy jelentőséget ne tulajdonítsunk neki, 
mindjárt fölemlítem (nem is szólva egyéb pa-
razitákról), hogy ugyanezen 173 buzaszár kö-
zött sokkal többet találunk olyat, amelyeket 
régi ösmerőseink támadtak meg. Igy a szalma-
darázs (Cephus pygamaeus) megtámadott 13 
főhajtást és 2 másodrendű hajtást s a hesz-
szeni légy bábtokját megtaláltam 1 főhajtás 
és 9 másodrend haj tás tövén. 

Maga Wagner, a nyerges légy első le-
irója és kártételeinek első észlelője — kinek 
eredeti dolgozatát azóta megszereztem — sem 
lát a légy kártételeiben valami nagy veszedel-
met s azt mondja, hogy habár Fulda környékén 
1869-ben a legtöbb búzatáblán találtak több, 
vagy kevesebb nyergeslégy-álczát, egészben a 
rovar nem mondható gyakorinak.*) 

A nyerges légy nehezen cseppent egy-
szerre ide hazánkba. S hogy eddig nem észlel-
ték, annak ritkaságán kivül azt hiszem főleg 
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az az oka, hogy kártételei, nyergei, nagyon el 
vannak rejtve. 

Mi ugyanis a kártevő legyeket megszoktuk 
már csak a buza szárában, vagy a tövön, az 
alsó levelek mögött keresni ; lefosztjuk az alsó 
leveleket s végig hasogatjuk a búzát s nem 
jut eszünkbe megnézni a szárat a levélhüvelyeik 
mögött. Ha végig hasitjuk a szárat, ezt hüvelyes-
től teszszük s igy könnyen megesik, hogy nem 
veszszük észre sem a nyerges légy álczáit, sem 
a nyergeket, melyeket a szárhoz szorosan hozzá-
illeszkedő levélhüvelyek takarnak. A levél-
hüvelyt, még pedig főleg a felsőt (a kalász 
alattit) csali akkor fosztjuk le, ha a „hasban 
fulladt" kalász szárán a klóropszlégy álczáit, 
vagy bábjá t sejtjük. De ha ez ott van, ezt meg 
is látjuk mindjárt a szár félső részébe rágott 
csatornán s igy a hüvely mögötti vizsgálatot 
lefelé már nem folytatjuk. 

Már most, hogy gazdáink könnyen el-
igazodjanak, hogy könnyen megtalálhassák a 
buza szárán a kis nyergeket s bennük a .vörös 
álczákat : bemutatom a 155. ábrát . Itt ny 
betűnél jó l látjuk a magános nyerget, h betűnél 
pedig a szétbontot levélhüvely maradéká t ; 
ennek a levélhüvelynek a felső része teljesen 
körülzárta a képen látható csupasz szárat, s 
igy a nyerget elfödte. 

A 156. ábrán ugyanez a buzaszár van 
lefotografálva, a melyet a 155. ábrán bemutat-
tam, csakhogy másik oldalról. Itt ny-nél iker-
nyerget látunk, azaz két nyerget egymás mellett 
— két álcza is volt benne ; — ft-nál megint a 
levélhüvely széthasított alsó maradéka látható, 
a mely, mig le nem vágtam felső részét, felért 
az ny betűn tul, s elfödte a szem elől teljesen 
ezt az ikernyerget is. 

Ha a nyergeket megtaláljuk, ezek oly 
jellemzőek,; hogy rávezetnek biztosan a kár-
tevőre, a nyerges légyálczára. 

No, de ez utóbbiról is néhány szót. 
Mondottam már, hogy az álczák téglavörösek. 
Ilyenek is a leggyakrabban, de néha szinük 
rózsás s ekkor csak az álcza két végén találunk 
élénkebb vörös színezést. Nagyságuk változó; 
a legnagyobbak, a melyeket találtam 6 mm. 
hosszúak, a legkisebbek a 3 millimétert sem 
érték el. Testük lapított, s már szabad szem-
mel' kivehető (de meg nem olvasható) izeltsé-
get mutat . 

Szabad szemmel az álcza piros szinén és 
izeltségén ldvül még egy dolog tiinik fel, ez az 
álcza feketés, hosszú bélcsatornája (lásd a 
157. ábrán o-nál.) 

Ha álczánkat jó kézi nagyitóval (loupe-
val) figyeljük meg, akkor feltűnik, hogy a test 
egyik vége hegyes, s hogy e hegyes fejvégből 
egy sötét pont csillan át. (Górcsői vizsgálatnál 
látjuk azután, hogy e sötét pont tulajdonképpen 
2 fekete, meggörbített szerszám.) 

Mint az a 157. ábrán &-nél le van raj-
zolva, ugy néz ki, kézi nagyitón át vizsgálva, 
a nyerges légy álczája a hátoldalról tekintve. 
Ha azután az álczát a hátoldalra fordítva 
a hasoldalról nézzük (a mi nehezen megy, 
mert a fürge álczák mindjárt vissza igye-
keznek fordulni), akkor a fekete pont mögött, 
mely már a hátoldalon is látható volt, egy sárgás-
barna, kissé fényes, lefelé hegyesedő foltot 
találunk (lásd a 157. áb já t c-nél). A has-
oldalról tekintve az álczákat, a sötét bélcsatorna 
nem ötlik szembe. 

Ha az álczákat megnedvesített üveglemezre 
helyezzük s ugy nézegetjük kézi nagyitóval, 
akkor azt látjuk, hogy az élénken mozgó álczá-
nak a bőrön átütő vörösszinü testnedve meg-
megszakadozik, különösen a test szélein. A 
megszakadozott helyeken a vörös testet halvány-
sárga foltok tarkítják. 

Górcső alatt azután még érdekesebb a 
kép. Az álcza hegyesebb végén parányi két 
csáppal díszített sárgásszinü kicsi fejet veszünk 
észre, melyet az álcza, mint a csiga-biga ki-be 
nyújtogat. Megolvashatjuk az izeket (14-et) s 

ekkor — a górcsői vizsgálatnál — tűnik ki, 
hogy a fekete pont alatt a hasoldalon már 
kézi nagyitón át látható (lásd a 157. ábrát 
c-nél) sárgásbarna fo l t : egy csinos ide-oda mozgó 
szerszám, melynek alakja az olyan kehelyre 
emlékeztet, amelynek talpa nincsen, nyaka pedig 
alul kihegyesedik. 

A piros álczák szárazon hamar tönkre-
mennek; megnedvesítve őket, élénken mozog-
nak s elélnek napokig. Vizben annyira fürgék, 
hogy górcsői vizsgálatnál a rájok nehezedő 
vékony üveglap (a fedőlemez) alul egyre ki-
szöktek. 

Most még csak annyit — ami a védekezés 
tekintetében nyomós tudnivaló, — hogy Wagner 

ÜZEMTAN. 
Rovatvezető : Hensch Árpád. 

A cséplő munkásokról. 
Igen rövid idő választja el a gazdát a 

csépléstől, s azért talán nem lesz érdektelen, 
ha ezen idő bekövetkeztével megemlékezünk a 
cséplő munkásokról, a kiknek gyors vagy 
lassú, továbbá drága, vagy pedig olcsó munkája 
szintén fontos szerepet játszik a jövedelem 
alakulásánál. Tudvalevőleg kétféle munkást 
használ a gazda, úgymint pénzest, vagyis nap-
számost és részest, vagyis szakmányost. Nagyon 

154. ábra. I. egészséges buzaszár, II—IV. nyerges buzaszárak. (Eredeti, kicsinyített fénykép után.) 

sok esetben tettek már e két munkás közö t t 
összehasonlítást a „Köztelek" hasábjain is, de 
azért még sem lesz fölösleges, h a ú j ra fel-
elevenítjük e kérdést olyan adatok kíséretében, 
a melyek talán szolgálatot tehetnek a gazdaközön-
ségnek. S. megye egyik 4000 holdas birtokára 
(nevezzük ezt A. birtoknak), a tulajdonos nap-
számosokat fogadott a cséplés teljesítése végett. 
A régi tapasztalatból kiindulva, a gazdatiszt 2 
hónapra fogadta fel a munkásokat, a mely idő 
teljesen elegendő volt a cséplés befejezésére, 
Eltérőleg azon szokástól, hogy a napszámosok 
naponként legyenek fizetve, a rendelkező tiszt 
ugy állapodott meg, hogy á két hónapra a 
következő bér fiáetését ígérte: 

szer in t . a vörös álczák az érő 
gabonáról a földbe húzódnak, itt lesznek bábokká. 
A bábok a földben a tavasz végén szárnyas 
legyekké alakulnak s kirepülnek, hogy a búzát 
petéikkel fertőztessék. 

E legyek körülbelül olyan nagyok és olyan-
formák, mint a hesszeni legyek. Testük meggy-
piros,. csápjaik és lábaik feltűnően hosszúak s 
szárnyaik is túlérnek testükön. 

Tehát, ha a nyerges légy ellen 'specziális 
védekezés válnék szükségessé, ugy ez alapon 
csakis a tarló mielőbbi mennél mélyebb leszán-
tását lehetne javasolni. Mezey Gyula. 
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korona 
Készpénz— 
1 hl. rozs . . . 9"— 
1 hl. buza _„ 12-— 
1 hl. t enge r i . . . . 6 — 
24 kg. hus 60 fillérjével . . . 14-40 
24 liter pálinka 56 fillérjével 13-44 
5 kg. só 26 fillérjével 1-30 

Összesen — 116-14 
Amennyiben a cséplés történetesen julius 

közepén kezdődött és szeptember közepéig 
tartott, ami 62 napot tesz ki, le kell számita-
nunk a közbeeső 9 vasárnapra és 3 ünnep-
napra 12 napot, tehát marad 50 munkanap, 
ezzel elosztva a 116 korona és 14 fillér költ-
séget, egy munkanap -2 korona és 32 fillérbe 
került. Az természetes dolog, hogy a nők 
és gyermekek ennek a felét kapják csupán. 
Amennyiben ezen a birtokon 40 napszámos 
dolgozott, akik közül 28 férfi volt beleszámítva 
a két fűtőt, mert 2 gép dolgozott, továbbá 8 leány 
és 4 gyermek, akik a polyvát hordták, a csép-
lési költség a következő volt : 

Egy férfi kapott a fentebbiek .szerint 116 
korona 14 fillért. 

Egy női, vagy gyermeknapszámos ennek 
felét 58 korona 7 fillért. 

korona 
Már most 2 8 X H 6 ' 1 4 korona = 3251'92 
Továbbá 12 X 5 8 7 korona = • 696'72 

• Összesen 3948'64 
Ezek szerint tehát ezen birtokon a két 

hónapig tartó cséplés pénzes "napszámosokkal 
3948 korona 64 fillérbe került. 

Hogy összehasonlítást tehessünk a részes 
munkával, a következő adatok szolgáljanak. 

Ugyancsak S. megye egyik-másik részén, 
a hol a napszámos viszonyok tökéletesen 
azonosak a fentebb emiitett A. birtok vidéké-
vel, a földbirtokos 4300 holdas birtokára része-
seket szerződtetett. Bár ezen birtok 300 hold-
dal nagyobb mint az előző, mindazáltal a 
tehenészet miatt kiterjesztett takarmánytermesz-
tés folytán a szóbanforgó — legyen az B. bir-. 
tok — csak 20 • holddal több gabonát termelt, 
mint az A; birtok. A cséplési munkára 45 
cséplőt szerződtettek, a kik közül 35 egész, 10 
pedig csak félrészes volt. A kikötött szerződés 
értelmében minden elcsépelt 100 q gabonából 
4 q-át kaptak osztályrészül, a miért kötelesek 
voltak még a gazdaságban termett magbük-
könyt, maglóhert és borsót ingyen elcsépelni. 

A cséplés julius 25-től október l-ig tartott, 
a mi pedig 66 napot tesz ki, ebből leszámítván 
9 vasárnapot, 3 ünnepnapot és 2 esős napot, 
tehát 9-|-34~2==14 napot, marad a munkaidőre 
6 6 — 1 4 = 5 2 munkanap. 

Az elért terméseredmény vol t : 
Búzából 5850 q, ebből munkásrész 234 q. 
Rozsból - 940 q, „ „ 37'6 „ 
Árpából 2010 q, „ „ 80 '4 „ 
Zabból Í 4 2 0 q, „ „' 176 8 „ 

Mindézen gabonaféléket együttessen adták 
el á kereskedőnek és a cséplőrész értéke a 
következő 'vol t : 

234-0 q buza, 17-20 koronájával = 
37"6 q rozs, 12-80 koronájával = 
80 -4 q árpa, 11'20 koronájával = 

176'8 q zab, 9 '80 koronájával = 

korona 
4024-80 

481-28 
900-48 

1722-64 

Összesen 7129'20 
A birtokon, mint említettem, 45 cséplő 

dolgozott, akik közül 35-egész volt és 10 fél, 
ami 5 egészet tesz, tehát tulajdonképen 40 
egész részes dolgozott és ha most a megkere-
sett 7129 korona 20 fillért elosztjuk a 40-el, 
akkor egy ember keresetére jut 178 korona 
48 fillér. 

Ha ezt az összeget az 52 munkanappal 
elosztjuk, akkor jut egy napra 3 korona 42 
fillér. Ugyebár, ez a 3'42 koronányi napi 
kereset, szembeállítva az A. birtokon kitünte-
tett 2"32 koronával, a részes munka határozottan 
drágábbnak látszik. 

Összehasonlításunk azonban korántsem 
volna tárgyilagos és helyes, ha nem vennők 
számításba azt, hogy á B . birtokon a részesek, 

155. ábra. Buzaszár ny betűnél egy nyereggel; A-nál 
a nyerges íz alsó bütykéből kiinduló levélhüvely ketté-
hasított maradékk látható. (Eredeti természetes nagyság-

ban fölvett fénykép után.) 

a magbükkönyt, maglóhert és borsót ingyen 
elcsépelték, ami kerek öt napot vett igénybe, 
ha ezért a napszámot csak annyiba, számit a.-

nánk, mint amennyit az A. birtokon fizettek 
átlag a cséplés alatt, tehát 2'32 koronát, ez is 
ki tesz 5 nap alatt 11*60 koronát, amit le-
vonván a 178-48 koronából, marad 166'88 
korona. Az A. birtokon 50 napig dolgoztak, 
mig ellenben a B. birtokon 52 napig, tehát ' 2 
nappal tovább ez is 2'32 koronájával számítva 
4 '64 korona, levonva a fenmaradt 166'88 
koronából lesz tehát 162 korona '24 fillér. Ha 
már most tekintetbe veszszük azt is, hogy a 
B. birtokon 200 holddal több gabonát csépeltek el, 
továbbá azt, hogy a szakmányosok kora hajnal-
tól késő estig dolgoztak és sokkal több 
gabonát csépeltek el a jó termés folytán a B 
birtokon, mint az A. birtokon, de meg. azt is, 
hogy az A. birtokon 28 férfi csépelt, a B. bir-
tokon pedig 35, akkor majdnem kiegyenlíti egy-
mást a két különféle kereset. (?) 

Az én nézetem szerint a részes munka 
mégis sokkal kiadósabb, mert gyorsabb, biz-
tosabb és talán tökéletesebb is, mint a lusta 
napszámos munkája, azért tehát azt az állás-
pontot foglalom el, hogy a földbirtokos mindig 
a saját körülményeihez alkalmazkodva válaszsza 
meg a munka minőségét, amelyből a részes 
munka többször kerül ki győztesként 1— persze 
a cséplésnél csupán — mint a napszámosé. 
Mindazonáltal vannak esetek, amikor viszont a 
napszámosmunka mutatkozik előnyösebbnek, de 
ezt csakis a helyi napszámviszonyok tudják leg- . 
jobban meghatározni. Éppen ezért részemről 
legczélszerübbnek találom, ha a földbirtokos 

156. ábra. Ugyanaz a buzaszár, melyet a 155. ábra 
mutat, de más oldalról, ny betűnél ikernyereg, h-nál 

a levélhüvely maradéka. 

15.7. ábra. Á nyerges légy álczája. a betűnél természetes 
'nagyságban hátoldalról, nézve ; i-nél hátoldalról, c-nél. 

hasoldolról kézi nagyítón át nézve. (Eredeti rajz.)' 

czerúzávál számol, mielőtt egy ilyen fontos. 
munkára napszámosokat avagy szakmányosokat 
fogad /el. M. 8. / 

A felyetett kérdést nagyon fontosnak és 
aktuálisnak1 tartjuk, sajnos azonban, hogy a-
közölt adatok a kérdés eldöntésére nem ele-
gendők, mivel az. A, birtoknál a cséplés ered-
ménye feltüntetve nincs. Pedig ha mindkét bir-
tok-.® égyenlő volt a learatott terület, illetve a 
különbség csak 20 holdat tett, akkor a termés-
eredmény is hasonló lehetet t ; a B. birtokon 
13,220 q" gabona kicséplése 7139'2 koronába 
került, amiből egy q-ra 54 fillér esik; ha az A. 
birtokon, tekintettel a 20 holdnyi kevesebbletre, 
13,000 q. gabona lett kicsépelve, ami a közle-
mény szerint 3948'64 koronába került, akkor 
ebből egy-egy métermázsára csak 30'4 fillér 
esik, miszerint tehát a napszámosokkal való 
cséplés jóval olcsóíbnak bizonyult volna, mint 
a részes cséplés. A különbség q-ként 23'6 
fillért tenne a napszámmunka javára, de tekin-
tetbe veendő még az ingyen elcsépelt mag-
bükköny s lóher, amelynek mennyisége közölve 
nincs. Ezért is, mert a gabonaterület közötti 
különbség egyik helyen 20, a másik helyen 200 
holdra tétetik, a fent kimutatott eredmény nem 
felel meg egészen a valóságnak, mindazáltal a 
közölt adatok is határozottan a napszámos-
munka mellett szólnak. 

Érdemesnek tart juk ezen alkalommal fel-
említeni, hogy hasonló kísérlet 1893-ban a 
magyaróvári főherczegi uradalomban eszközöl-
tetett, melynek végeredménye az volt, hogy a 
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napszámosokkal való cséplés métermázsánként 
17, a részért végzett pedig 38 8 fillérbe került. 

Részemről tehát a cséplésnél a napszámos-
munkát áltálában előnyösebbnek tartom. 

Rovatvezető. 

BAROMFITENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Hreblay Emil. 

A tenyészludak takarmányozása. 
A tenyészludak helyes takarmányozásától 

és tartásától függ a tenyésztési eredmény. Sok 
tenyésztő van, aki saját kárán tanult ludat te-
nyészteni, állításomat tehát sokan bizonyít-
hatnák. A tenyésztők (különösen a kezdők) 
legnagyobb része a tenyészludakat csupa sze-
retetből bőven takarmányozza, tulhizlalja, nem 
gondoskodik kellő mozgásról, legelőről s a 
szemestakarmányon kivül egyéb eleségről is. 

A tenyészludak csekély vizzel beérik, de 
legelőjük legyen annál tágabb, annál nagyobb 
és jó füvei benőtt. Több vagy kevesebb viz 
minden viziszárnyásnak okvetlenül szükséges, 
mindazonáltal nem kell feltétlenül folyó- vagy 
tóviznek lenni, meglehet ezen szükségletüket 
nekik adni egy nagyobb-kisebb — szükség sze-

. rinti — .vízmedencéével is. 
Mindenesetre, ha van tó, vagy csendes 

folyású folyó, patak, ez annál jobb, különösen 
ha ezen vizek nem nagyon távol fekszenek a 
ludtenyésztő helytől. 

A tenyészludak takarmányozása tehát 
ősztől (október hó) kezdve, amidőn a törzseket 
czélirányosan már össszeválogattuk, legyen az 
alábbiakban elmondva. 

Mielőtt azonban ezt elmondanám, figyel-
meztetni óhajtom a tenyésztőket arra, hogy a 
tenyészludakat októbertől vagy légkésőbb no-
vember hó elejétől kezdve ne vigyük egyik 
helyről a másikra, ne zavarjuk őket, mert ez 
a tenyésztési eredmény rovására megy. 

Ezért a tenyészanyagnak való ludakat 
korán, őszszel be kell szerezni és pedig hogy 
a legjobb eredményt biztosítsuk, nem későbben 
mint októberben. Igy marad idejük arra, hogy 
u j helyükön az u j környezettel megismerkedje-
nek és teljesen otthonosan érezzék akkor ma-
gukat, mire a tenyészidény megkezdődik. 

A tenyészludakat egész télen keresztül 
tartsuk nagy tevékenységben, amig csak hó nem 
borítja a legelőt, hajtsuk ki őket arra, ott 
mindig fognak találni egy kis legelni való füvet. 
Tartsuk őket mérsekelt soványan, a mit kimért 
takarmányozás által érhetünk el. Ha a legelő-
től meg vannak fosztva, ne etessünk velük sok 
hizlaló takarmányt, hanem csupán zabot vagy 
kölest. Télen igen meleg ólat nem kívánnak, 
sőt ugylátszik, mintha jobban szeretnék, ha 
ki vannak téve tél közepén a hidegnek, csak 
nagy hózivatarok verik őket vissza védett 
helyre. 

A ludak épen olyan legelésző állatok, 
mint a szarvasmarhák, tehát sok magtakar-
mánynyal könnyen kihizlalhatók, ami minden 
kétséget kizárólag csupán a tenyésztési ered-
ményt fogja hátrányosan befolyásolni. 

A tenyészidő beáltával a tojások termé-
kenyülése végett nagyon jó, ha könnyen hozzá-
férhetnek valami tóhoz vagy vizmedenczéhez. 

A tenyészludakat a tenyészidő beálltával, 
a párosodás kezdetétől fogva zöldséggel etessük, 
igen jó erre a korai rozsvetés, a szobában 
nedvesítve csiráztatott árpa vagy zab, melynek 
csirái már 8—10 cm. hosszúak. Ebből azonban 
napjában csak egyszer etessünk s akkor is 
fejénként egy marokra valónál többet ne ada-
goljunk. 

A tenyészludaknak sót adni szintén szük-
séges és ezt a legjobb olykép juttatni, hogy 
tengeriliszt vagy korpa közzé egy-egy ludra 
számítva félmarék finomra tört sót adunk, azt 
jól vizzel feleresztve elkeverjük s azután mint 
sürü pépet elejükbe teszszük. Eleinte nem igen 

izlik nekik a sós takarmány, tehát első alka-
lommal kevesebbet kell készíteni, de a 2—3-ik 
esetben szívesen elfogyasztják. A sóadagolást 
havonta egyszer kell, mindig egy bizonyos idő-
ben eszközölni. 

Szeretik a ludak, télen a homokot, faltör-
melléket,' faszenet, szénapolyvát vagy szalma-
töreket, mely utóbbiakból a megehető füveket, 
szemmel telt kalászokat igen szívesen kiszede-
getik és elfogyasztják. 

Fordítsunk a tenyészludak takarmányozá-
sára nagy figyelmet s ar ra meg ügyeljünk, 
hogy mindenki, ki közelükben él kíméletesen 
bánjon velük. A durva és lelketlen bánásmód 
az állatnak nemcsak fájdalmas, de a tenyész-
tésre is igen káros hatású. bl. 

Fajbaromfitenyésztés berendezése. 
K. J . ur a következő kérdést intézte a . „Köz-

telek"- hez. 
Gazdaságunk baromfitenyésztésre alkalmas és 

főnököm 200 tyúkot, 25 pulykát és 30 kacsát akar a 
hazai fajtáiból beállítani tenyésztésre. Mennyi épület 
kell erre a czélra, ugy, hogy egy cseléd is ott lakhassák, 
nevezetesen az egyik kocsis felesége és mennyi fizetést 
adjunk ezért neki, ha ura 430 koronát kap nálunk. 
Megjegyzem, hogy a kocsisnak baromfitenyésztése van 
harmadából, de akkor nem lenne neki engedve, tehát 
mennyi legyen a jutalék. 

Ha gazdaságuk csakugyan alkalmas a 
tyúk-, pulyka- és kacsatenyésztésre, akkor a 
baromfitenyésztésből, azt alábbi módon kezelve, 
illetve kezeltetve szép jövedelmet remélhet 
kimutatni. Hogy a gazdaság tyuktenyésztésre 
alkalmas, azt nem vonom kétségbe, mert tyúkot 
tenyészteni haszonnal mindenütt lehet, ahol 
gazdasági udvar, szérű, szabad járás és tar ló ' 
van. A pulyka- és kacsatenyésztés is gyakorol-
ható mindenütt, kérdés azonban, megvannak-e 
ott az ezen baromfiaknak szükséges létfeltéte-
lek, mert ha nincsenek, akkor abból jövedel-
mük nem lesz. 

E válasz keretében nem ter jeszkedhetem 
ki a pulyka és kacsa sikeres tenyésztésének 
létfeltételeire, hogy azokat ismertessem, fel-
teszem azonban, hogy t. kérdésttevő ezekkel 
tisztában van s igy a feltétt kérdések válaszo-
lására térek át. 

Kettőszáz darab törzstyuk éjjeli elhelye-
zésére legalább 30 • méter területű helyiség 
kell, mely legalább 1 m. 60 cm. magas legyen. 
Ily magasság mellett szükséges 25 pulykának 
legalább 6 • m. és 30 kacsának szintén 5 • m. 
területű éjjeli helyiség. 

Az ezen törzsállatok után várható sza-
porulatnak szintén kell külön-külön más he-
lyiség, mert a különböző fajta baromfiakat ós 
az öregeket a fiatalokkal együtt tartani nem 
czélszerü. Azért mondom, hogy nem czélszerü, 
mert ezen tanácsomra egyszer egy tapasztalt 
tenyésztő azt mondta, hogy lehet mindenféle 
baromfit egy ólban tartani, legyen az bármily 
faj ta és bármily korú, szó sincs róla, hogy 
nem lehetne, de annyi bizonyos, hogy nem 
szeretném ha a baromfiaim oly állapotban jönné-
nek ki reggel az ólból, mint a minőben az 
én tisztelt kollégám csibéi, tyúkjai és egyéb 
baromfiai, leghátul pedig, a különben oly fényes 
tollú, kényes pávái az ólból kifutottak. 

Látni lehetett a szegény állatokon, mily 
kínokat szenvedhettek benn a piszkos, túlzsúfolt 
ólban, ahol a részutosan felállított ülőrudakon 
a legtetejére a legerősebbek kapaszkodtak fel 
s alul marad a gyenge tyúkféle és vizi szárnyas. 
Felülről azután hullott a piszok, a trágya, az 
alulmaradtakra, nem lehettek tehát szegény 
párák tiszták, a pávák pedig díszesek. 

A növendékállat részére tehát tessék külön 
ólról gondoskodni és pedig a fenti méretek 
szerint, mert a baromfi nő, a fiatal állatnak pedig 
sok levegőre és helyre van szüksége. 

Hogy az épületek belül hogyan és miképen 
rendezendők be, azt részletesen leírva megta-
lálhatja Hreblay Emil felügyelő baromfitenyész-

tési munkáiban, melyek nála,8 koronáért meg-
rendelhetők (Bpest, Gsömöri-ut 15., II. 8) 

Ami a másik kérdést illeti, az igen helyes, 
ha a gazdasági baromfitenyésztésünket cseléddel 
óhajt juk kezeltetni, csakhogy akkor igen utána 
kell nézni s a cselédet a tenyésztési eredmény 
részesévé kell tenni. Ha a jelen esetet veszszük, 
midőn a kocsisnak 430 korona a fizetése és 
baromfitartása harmadából van, akkor legczél-
szerübb megbecsültetni, mi jövedelme volt az 
asszonyának a baromfiból, azt meg kell neki 
készpénzben adni, a baromfitenyésztést pedig 
természetesen, hogy a gazdaság ad hozzá 
mindent, takarmányt, almot, esetleg vizhordást 
és segédszemélyzetet, legjobb tizedébe kiadni, 
minden díjazás nélkül. 

Az átvett baromfiért, takarmányért, szapo-
rulatért és tojásért valamint a tolltermésért 
anyagilag felelős a tyukászné. 

Tizedelést legczélszerübb mindenszentek 
napján eszközölni, lehet azonban az egyes faj-
táknak megfelelően előbb is. Mindenkor azonban 
a tyukászné azonnal kikapja a részét, melyet 
ha elad, az uraság bir elsőbbségi vételjoggal. 

Ha igy tizedébe nem menne bele a kocsis 
felesége a dologba, akkor havonta a baromfi-
tartás évi megváltásán kivül 10—14 korona bér 
adható. 

Méltóztassék azonban csak oly asszonyt 
bizni meg a baromfitenyésztéssel, aki ért ehhez, 
tisztaságszerető és dolgos, mert hanyag és 
lusta, dologkerülő asszony kezében a baromfi-
tenyésztéssel semmire sem lehet menni. 

bl.— 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
387. kérdés. Uradalmi bérletem szerződé-

sének 8. pontja kövtkező: Buza után búzát 
vetni nem szabad, egy gazdasági évben egy 
földről kétféle termést venni nem szabad, 
vagyis tarlóvetést nem műveltet ; ha a fentiek 
mégis megtörténnének, ugy tartozik bérlő, min-
den ilyformán kihasznált hold föld után 3 0 f r t 
(harmincz frt) bírságot fizetni.. 

Volt 22 holdon zabom oly repczés és 
ritka, hogy magnak meghagyni nem lehetett, 
ezért lekaszáltattam zöldtakarmánynak és fe l -
étettem ; ezután elvetettem takarmány kukoriczá-
nak. Ép igy egy kétéves tábla baltaczimföldet 
melynek nagy részét legeltettem és annak igen 
csekély részét, mely arra érdemesebb volt, 
zöldtakarmány etetésre kaszál ta t tam; felszántva 
elvetettem kölessel, ugy hogy a vetés minősége 
szerint vagy magot, vagy takarmányt nyerjek. 

Kérdem, az uradalom a fenti szerződési 
pontozatot ellenem felhozhatja-e ? és megbirsá-
golhat-e e vetés mia t t ? B. Zs. 

338. kérdés. 1200 kat. holdból 1000 hold 
szántó, 200 rét. A szántót a bérlő annyira ki-
használta, hogy alig terem valamit. 200 db 
marhám van, mit csináljak tehát a kellő termő-
képesség elérhetése szempontjából ? Mütrágyáz-
zam és ha igen, hát milyennel? 

Dr. R. S. 
389. kérdés. Hogyan lehet, mily művelési 

mód mellett 1 éves lóhere második kaszálása 
után őszi repczét termelni, Va istállótrágya és 
ásványi szuperfoszfát felhasználásával. Mi a 
legmegfelelőbb sortávolság, az őszi és tavaszi 
kapálás mellőzhető-e? Sz. J. 

Felelet. 
Kettős termések megbírságolása. (Fele-

let a 378. sz. kérdésre.) A haszonbéri szerző-
dés 8-ik pontja világosan kiköti, hogy egy 
gazdasági évben egy földről kétféle termést 
venni nem szabad, illetve hogy a bérlő tarló-
vetést nem mivelhet, ami alatt az ér tendő, 
hogy a már termést adott növénynek tarló-
jába oly növényt vetni nem szabad, amely még 
az illető évben lefakaíitandó. 
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Minthogy pedig a zabbal elvetett 22 hol-
das tábla a folyó évben tényleg egy bár cse-
kély termést adott, nem lett volna szabad a 
bérbeadó engedélye nélkül ezt a területet ta-
karmány-kukoriczával elvetni. Minthogy továbbá 
a kétéves baltaczimvetést a folyó évben részint 
legelőül, részint kaszálóul használta, tehát ezen 
földről is már egy termést vett, nem lett volna 
szabad ezt sem kölessel vagyis oly növény-
nyel elvetni, amelynek termése még a folyó 
évben letakarítandó. 

Kétségtelen tehát, hogy a bérbeadó a 
szerződés fenti kikötését a bérlő ellen fordít-
ha t j a és a kikötött birság lefizetését megköve-
telheti. Ez á kérdés jogi oldala. Méltányossági 
okok azonban nevezetesen azon körülmény, 
hogy a folyó évben sok gazdaság takarmány-
ínségnek néz elé, a bérbeadót a birság eny-
hítésére, esetleg azon esetben, ha a köles csak 
takarmányul fog szolgálni, a birság elengedé-
sére indíthatják, de ezt a bérlő jogosan nem, 
követelheti. Hensch. 

Egy 1200 holdas Mrtok termőképességé-
nek helyreállítása. (.Felelet a 388. kérdésre) A 
felvetett kérdés oly felette fontos, hogy erre a 
közölt adatok alapján megbízható válasz nem 
adható. Azt tanácsoljuk" tehát a kérdéstevőnek", 
hogy ezen ügyben vagy egy szakavatott gazda-
társához vagy a gazdasági tanácsadói bizott-
ságok valamelyikéhez fordul jon; ilyenek a 
magyaróvári gazdasági akadémián és a debre-
czeni, kassai, keszthelyi és a . kolozs-monostori 
gazd. tanintézeteken vannak szervezve és 
igénybevételűk teljesen díjmentes. H. Á. 

Öszi repcze vetése lóhere után. (Felelet 
a 389. sz. kérdésre) A repcze egyike; a . leg-
bizonytalanabb növényeknek, minél kevésbbé 
adjuk meg a termelési feltételeket, annál biz-
tosabbra vehetjük,, hogy nem sikerül. A lóhere 
második kaszálása augusztus hóban szokott 
bekövetkezni, a repczét augusztusban kell vetni, 
a here után vetett: repcze tehát csak egy szán-
tást kaphatna. Egy szántással pedig nem hoz-
hatjuk a talajt oly állapotba, mint a milyent a 
repcze megkíván, ezért éppen nem ajánlom 
lóhere után repczét vetni. A trágya egymagá-
ban nem használ ha a kellő talajmunkát nem 
tudjuk megadni. A repczét különben különböző 
sortávolban vetik, a szerint, a mint azt kapál-
ják vagy nem, az utóbbi esetben 20 cm.-re, 
az előbbiben 40—60 cm.-re átlag 45 cm.-re. 
A kapálás a repczére igen előnyösnek bizonyult. 
A nem kapált repczét czélszerü megboronálni. 

Cs. 8. 

VEGYESEK. 
Mai számnak tartalma: 

Oldal 
OMGE. közleményei. - 114.7 
A magyarok helyzete Szlavóniában. _ 1148 

Tárcza. 
A viharágyuzás és. az eső. p - ... 114,8 

Gazdasági növénytan. 
Nyergek a búzán 1149 

A cséplő múnkásokról. ü f j " ! 1151 
Baromfitenyésztés. 

A tenyészludak takarmányozása. - 1153 
Fajbaromfitenyésztés berendezése. 1153 

Oldal 
Levélszekrény... i ' 1153 
Vegyesek. 1154 
Kereskedelem, tőzsde 1155 
Szerkesztői üzenetek. 1156 

Eljegyzés. Zdelorsky Viktor m. kir. áll. 
gazdatiszt eljegyezte Fáhritz Vilma úrhölgyet 
! Budapesten. 

A termés. A földmivelésügyi miniszter 
legújabb jelentése — amely a gabonatermés 
julius 10-iki állapotáról szól — a junius 30-iki 
állapothoz mérten ismételt jelentékeny csökkenést 
konstatál. S ez az állapot most már csakugyan 
változatlan, mert hiszen az ország legnagyobb 
részében be van fejezve, sőt a cséplés is meg-
kezdődött. Az idei termés, a mult évihez viszo-
nyítva két ós fél millió métermázsával kisebb 
eredményt ad s legérzékenyebb a károsodás a 
búzánál. A „tűrhetőnél is gyengébb termésünk 
van" — mondja a miniszteri jelentés s ország-

• szerte jóval mögötte marad a termés annak, 
amit a gazdák még pár hét előtt is remélhetni 
véltek. Dehogy reméltek, dehogy, tudták azok, 
mint ahogy mi is megmondtuk annak idején, 
azt a merkantilis részről megczáfolni igyekezett 
jelentésünket, hogy rossz lesz az . idei termés, 
tudták biz ezt gazdakörökben, csak azok nem 
akartak róla tudni, akiknek fá jhatna az, ha 
ugyan a gabonaárak alakulása reális alapokon 
nyugodna. 

A csekély termés mennyisége mellett' a 
minőség is rossz, a learatott gabona szemére 
és súlyára nézve is nagyon sok kívánni valót 
hagy maga u tán s olyan hely, a hol egészen 
hibátlan buza volna, az egész országban ritka-
ság számba megy, 

A földmivelésügyi miniszter legújabb je-
lentése különben a következő: 

Az ö*zi éq tavaszi buza a megejtett első 
próbacséplések eredményei alapján — s a 
gazdasági tudósítók és a minisztérium szak-
közegeinek adatai szerint mintegy 35—36 
millió métermázsa, azaz kat. holdankint és 
országos átlagban körülbelül 6 métermázsa 
búzatermés remélhető. Az idei búzatermés 
tehát szemben a mult évivel, több mint két 
millió métermázsával Ígérkezik gyengébbnek. A 
termés-eredmény országos átlagban sem minő-
ség sem pedig mennyiség tekintetében nem 
felel meg a várakozásnak. 

Az öszi rozs és kétszeres aratása a hegy-
vidékek kivételével jóformán mindenütt befe-
jeztetet t ; a cséplés különösen az Alföldön már 
nagyban folyik. A rozs szalmája elég magas, 
De a vetések többnyire ritkák voltak : a rozs 
kalásza pedig hibás. A rozszsal bevetett terü-
leten remélhető összes termést — habár a 
rozsterméskilátások is több helyen csökkentek 
— még mindig mintegy 11'5—12 millió méter-
mázsára becsülhetjük és igy az idei rozstermés 
mennyiségileg valamivel jobbnak Ígérkezik a 
tavalyinál, amikor is tudvalevőleg összesen 
11-13 millió métermázsa rozsunk termett. 

Az öszi árpát nagyobbára már kicsépelték, 
az eredmények többnyire a közepes átlagnak, 
de részben csak gyenye közepes átlagnak felel-
nek meg, ugy minőség, valamint mennyiségre 
nézve. A tavaszi árpa aratása is sok helyen folyik, 
sőt néhol már be is fejeztetett. A termés na-

gyobára gyenge közepes. Minőségileg is inkább 
gyenge közepes az eredmény, mivel sok a 
hibás szemű és az utóbbi esőzésektől is szen-
vedett az árpa. Sörárpa általában a normális-
nál jóval kevesebb lesz az idén. Az árpával 
bevetett területen alig lehet többet remélni, 
mint 10 millió métermázsát, vagyis országos 
átlagban és kat. holdankint mintegy 5"7 méter-
mázsát . Tavaly termett összesen 11 "73 millió 
métermázsa és igy mennyiségileg körülbelül 1"5 
millió métermázsával kisebb termésre van 
kilátás. 

A zab-vetések aratásához különösen az 
Alföldön már szintén hozzáfogtak, sőt néhol el 
is készültek az aratással. A vetések ritka helyen 
feleltek meg a kívánalmaknak. A terméskilá-
tások u jabban hasonlólag a többi termények- . 
hez, habár kisebb mértékben is,, de szintén 
csökkentek. Országos átlagban az idei zabter-
més a tavalyinál kisebb eredményt igér. 

A zabbal bevetett területről mintegy 
9 '5—10 millió métermázsa különböző minőségű 
termény remélhető és igy kat. holdankint és 
országos átlagban megközelítőleg 5'41 méter-
mázsát lehet számítani. 

Elismerés. író embérnek legnagyobb ju-
ta lma az az elismerés, amelyet olvasó közön-
ségétől kap. Jól esik tehát közreadnunk azt a 
tegnap vett elismerő sorokat, amelyet a szer-
kesztőség czimén vettünk; le is adjuk szósze-
rint a táviratot: „a 13-iki számban „Elveszett 
jókedv" czikk írójának elismerésünket kérjük 
átadni, turkevei gazdasági egylet nevében Her-
czegh, alelnök." Átadtuk e sorokat Buday 
Barna titkártársunknak, a czikk Írójának s az 
elismerésért fogadják e helyütt is a szerkesz-
tőség és a czikk Írójának köszönetét a turkeveiek. 

A kassai gyiimölcskiállitás. A kassai gyü-
mölcskiállitás ügyében ujabban nevezetes fordulat 
állott be, amennyiben azt az Abauj-Tornamegyei 
Gazdasági Egyesület a Délmagyarországi Ker-
tész-Egyesülettel fogja rendezni. Ezen egyesület, 
mely már kiállításaival annyi sikert ért el, ez 
alkalommal Kassán a VH-dik vándorkiállítását 
fogja bemutatni. 

Tejtermelő gazdák figyelmébe. A tej-
szövetkezetek örvendetes szaporodása és a szö-
vetkezeti eszmének e téren mutatkozó terje-
dése nem egy helyt arra használtatik fel, hogy 
ezen szövetkezeteket a termelt vagy terme-
lendő áru, különösen a va j értékesítése körül 
a termelőkre nézve hátrányos kikötésekkel ká-
rosítsák. Figyelmeztetjük ennélfogva a gazda-
közönséget, hogy mielőtt tejtermékek értékesí-
tése tárgyában bármely vállalkozóval szerző-
dést kötne, vagy egyéb kötelezettséget vállalna, 
forduljon bizalommal tanácsadás végett a föld-
mivelésügyi minisztérium országos tejgazdasági 
felügyelőségéhez, mely a szükséges felvilágosí-
tást és tájékozást szíves készséggel díjtalanul 
megadja. 

éyümölcs-értékesitési tanfolyam. A buda-
pesti magyar kir. kertészeti tanintézetnél folyó 
évi augusztus hó 26—31-ig hat-napos gyömölcs-
értékesitési tanfolyam rendeztetik. Czélja ezen 
tanfolyamnak, hogy az ügy iránt érdeklődő 
gazdákkal és gyümölcstermelőkkel a gyümölcs-
értékesitési s gyümölcsfeldolgozási módok gya-
korlatilag is megismertessenek és ezen ismere-

T I V I I I I M I t Ö D Ö N z & S S i Z S Z ? 
BUDAPESTEN, VII., Rottenbi l ler-utcza 33. s z . , é s VI., Andrássy -ut 23 . s z . A j á n l é s v e s z : 

biborherét, homok (szöszös) bükkönyt (Vicia Villosa) őszi 
borsót, őszi bükkönyt, tavaszi repczét, őszi repczét, 

(káposzta-repczét). 
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tek általánosittassanak. A tanfolyamnak tan-
anyagát a friss gyümölcsnek szedési, eltartási 
s külömböző csomagolási módjainak bemuta-
tásán kivül a gyümölcspálinka és gyümölcsbo-
rok készitési-, továbbá az aszalási eljárások, 
valamint a gyümölcsizek és gyümölcskocso-
nyák készitési módjának gyakorlati uton való 
bemutatása fogja képezni. A tanfolyamon fér-
fiak és nők egyaránt részt vehetnek, s akik a 
hallgatók közé felvétetni óhajtanak, azok egy-
szerű levélben ez évi augusztus hó 20-ig a 
kertészeti tanintézet igazgatóságánál (Budapest, 
I. ker., Gellérthegy, Ménesi-ut 45. szám.) jelent-
kezhetnek. 

A tanfolyam ingyenes és a részvétel az 
illető hallgató saját költségén történik. 

Állami mének selejtezése. A m. kir. 
állami méntelepek nyersanyagának osztályo-
zása, illetve selejtezése folytatólagosan a kö-
vetkező napokon fog megtartatni : Eperjesen 
julius 20-án, Bimaszombaton 22-én, Sepsi-Szt-
Györgyön 27-én, Homoródon 28-án, Deésen 
29-én, Székesfehérváron augusztus 2-án, Bá-
bolnán 3-án, Nyitrán 6-án, Palinban 9-én, 
Nagy-Atádon 10-én. A körösi méntelep osz-
tályai ménanyagának osztályozása Nagy-Kőrö-
sön augusztus 10-én, Dorozsmán 11-én, Békés-
Csabán 13-án, Baján 15-én és Verseczen 17-én 
lesz megtartva. A méntelepeknél a jelzett na-
pokon kiselejtezett, tenyésztésre még használ-
ható mének mindjárt a helyszínén adatnak el. 

pályázat hirdettetik. A felvételi kellékek : Leg-
alább 16 éves életkor, mely keresztlevéllel iga-
zolandó. Legalább a népiskola összes tanfolya-
mainak teljes bevégzettsége. Magasabb előkép-
zettségüek, idősebbek, szőlőmivelők, pinezekeze-
lők, kertészek és kádárok a felvételnél előnyben 
részesülnek. Ép, erős, a gyakorlati munkák vég-
zésére alkalmas testalkatot igazoló orvosi bizo-. 
nyitvány. Községi erkölcsi bizonyítvány. Szülői 
vagy gyámi beleegyezés. A felvett tanulók lakást 
és teljes ellátást kapnak az iskolában évi 280 
koronáért, mely összeg előleges 10 havi rész-
letekben fizetendő. — Szegényebb sorsú tanulók 
a teljes ellátásért járó összeg fizetése alól rész-
ben vagy egészben felmentetnek, ha szegény-
ségüket bizonyitványnyal igazolják és ha erre 
egyébként érdemesnek találtatnak. A fenti ok-
mányokkal ellátott kérvények f. évi augusztus 
hó 31-ig a m. kir. földmivelésügyi minisztérium-
hoz czimezve, az iskola igazgatóságához nyúj -
tandók be. 

A viharágyukkal való védekezés egyre 
jobban terjed. Mig 1899-ben 17 rajvonalon 
120—130 ágyúval folytak kísérletek, tavaly 
már 64 ra j vonalon 1200—1400 ágyúval tör-
ténik a mentés munkája s a rajvonalak száma 
ez idén is tetemesen szaporittatott ugy, hogy 
a viharágytrkkal védett terület 40.000 k. holdra 
tehető. Tavaly 295 jelentós folyt ' be, mely a 
viharágyuzással való védekezést sikeresnek 
mondja. Darányi földmivelésügyi miniszter az 
állami szőlőtelepek valamennyién felállíttatta a 
viharágyukat s utasította az országos meteoro-

Terményszállitások a hadsereg részére. A cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok és 
intézetek részére 1901. szept. 1-től 1902. auguszt. 31-ig (zab 1902. jan. 1-től decz. 3l-ig) ter-
jedőleg szükségelt és ajánlati uton fedezetet nyerő gazdasági termékek beszerzéséről szóló 
hirdetményből az alábbi kivonatot közöljük: 

K a t o n a i á t v e v ő á l l o m á s o k 

Zab.. 
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Szállítási módozatok, bánatpénz és az összes feltételekre nézve részletes felvilágosítást 

nyújt a budapesti cs. és kir. IV. hadtest hadbiztossága. 

Terményszállitások a hadsereg részére. A m. kir. honvédcsapatok részére 1901. október 
1-től 1902. szeptember 31-ig terjedőleg szükségelt és ajánlati uton fedezetet nyerő gazdasági 
termékek beszerzéséről szóló hirdetményből az alábbi kivonatot közöl jük: 
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bánatpénz és az 

Alomszalma „ 
Tűzifa m3 

feltételekre nézve részletes felvilágosítást 
nyújt a m. kir. kassai III. honvédkerületi parancsnokság. 

Magtári szövetkezet Tisza-Ujlakon. A 
György Endre által alapított Tisza-ujlaki mag-
társzövetkezet első üzletévéről kiadott jelen-
tése érdekes adatokat nyújt és dicséri az intéz-
ményt, mely szabályozni akarja a jogos és nem 
jogosult kereskedelmi hasznot. Az első évben 
beraktároztak 5500 mm. terményt. A szövetke-
zet fölállítása folytán az ár átlag 1 kor. 20 
fillérrel javult . Ugyanennyire lehet tenni a 
minőség és mennyiségnél elért megtakarítást, 
ugy hogy a tagok haszna 13,200 koronát tesz 
ki. Szép eredmény ez, ha ludjuk, hogy az 
üzletrészek száma évzártakor csak 108 volt s 
az üzletrészekre mindössze 1687 koronát fizet-
tek be. 

Pályázat. A pozsonyi m. kir. szoloszeti és 
kertészeti szakiskolánál í. évi október hó 1-én 
kezídődő kétéves tanfolyamra való felvétel iránt 

logiai állomást, hogy közegei minden esetben 
szálljanak ki, ha a gazdák ily védvonalak fel-
állítása körüli teendők után tudakozódnak. Dr. 
Raum Oszkár meteorologus tavaly 19 helyen 
tartott előadást a viharágyukkal tett kísérletek 
eredményeiről. 

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 i r odá j a : Budapest, IX., Dandár-
utcza 25. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Bwkfesö gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. julius 13. í 
Az időjárás a hét kezdetével még derült és 

meleg volt, melyet azonban nemsokára borulás követett 
és mérsékelt légáramlatok mellett a hőség is csökkent. . 
Csapadék gyakrabban fordult ugyan elő, de csak rövid 
ideig tartott. Az aratási munkálatok mindenütt folyamat- ; 
ban vannak és helyenként már be is fejezték. A próba- ' 
cséplések nagyon külömböző eredményt adnak és még 
mindig nem lehet határozott képet alkotni.: Az eredmény 
sok helyen nem felel meg a várakozásnak. A külföldön 
az időjárás nem ad' okot panaszra és a kilátások 
nagyobbrészt változatlanul kedvezőek. 

A külföldi piaczok továbbra is tartózkodóak, a 
hangulat kedvtelen, inkább lanyha és a forgalom is 
állandóan korlátolt. Amerikában a kiviteli üzlet tartósan 
élénk, a terméseredmény nagyon kielégitő és búzában 
összesen 704.380,000 bushelre becsülik, a tavalyi 
522.229,505 hushellel szemben. A látható készletek búzá-
ban a Bradstreets jelentése szerinte 1.488,000 bushellel 
csökkkentek. Az árak egyébként csökkenőek voltak és 
csak a hét végével voltak ismét gyorsan emelkedőek, 

franczia piaezokon jobb időjárásra a hangulat bágyadt 
maradt; éppúgy mint a német piaezokon is, melyek a 
vevők tartózkodása .olytán lanyhulásra hajtanak. A hét 
végével egyebként az árak itt is gyorsabban emelkedtek 
és a forgalom is élénkebb volt. A többi kontinentális 
piaezokon a fogyasztás állandóan nehézkesen vásárol, 
mi mellett árak alig tarthatták magukat. 

Nálunk a forgalom csak korlátolt maradt, mi 
mellett a fő kenyérczikkekben alig van említésre méltó 
változás. Takarmányczikkek, árpa kivételével, lanyhák. 

Az üzleti forgalomról e héten a következőket . 
jelenthetjük: 

Buza (ó) a hét első napjaiban alig részesült 
figyelemben. Jóllehet a kinálat gyenge volt, a malmok 
sem tanúsítottak érdeklődést és a forgalom a legszűkebb 
korlátok között maradt. Később a szerint, a mint egyes 
malmok némi vételkedvet mutattak vagy tartózkodóak 

waggont lehetett változatlan árban 13.8:—14.10 
készpénzért helyben, és budapesti paritásra elhelyezni. 
Uj rozs ellenben ugy a fogyasztásnál, mint kiviteli 
czélokra jobb érdeklődéssel találkozott és azonnal szál-
lítandó áru -szilárdan tartott árakat ért el: Pestvidéki 

volt budapesti paritásra elérhető. Nyírvidéki származék 
csak szórványosan volt forgalomban és ab Érmihály-
falva 12.40—12.70 készpénzben ért el. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokraj ó-áru-
ban nem találkozott érdeklődéssel és jelentéktelen for-
galom mellett 20 fillért vesztett. Az elkelt kisebb té-
telekért 12.30—13 K. fizettek helyben. Uj árpa szok- •' 
vány minőségben és minta szerint is adatott el ás árá-
ban jól tartott maradt. Helyben 12.20—12.50 K.-ig 
jegyzünk. 

Zab bővebben érkezett a piaezra, ennek ellené-, 
ben az érdeklődés azonban csekély maradt és a vevők 
is tartózkodóak voltak. Az árak 30—40 fillért vesztet-
tek és kb. 300 1 mm. forgalom mellett szin és tisztaság 
szerint 14.—15. K. között alakulnak helyben. A hét vé-
gével a hangulat valamivel kellemesebb, 

Tengeri ugyancsak jól van kínálva, a nélkül, 
hogy megfelelő kereslettel találkozott volna és 5 fill. 
olcsóbb. Helyben és helybeli paritásra 10'40 kor. jegy- • 
zünk. Kőbánya részére néhány ezer mm. prima áru, 
kötések ellenében cseréltetett, gyengébb áruért 3 fillér-
rel a határidő jegyzésén alul fizettek. Tiszavidéki állo-
másokon az árak szintén 5 fillérrel olcsóbbak és 9-30— 
-10.— kor. között'alakulnak. 

Olajmagvak: Káposztarepcze készáru a fede-
zésekre szilárd határidőjegyzések daczára csendes volt, 
mert a külföld az üzleten nem vett részt, helybeli 
olajgyáraink pedig csak olcsóbban akartak vásárolni. 

bánsági állomásokon átvéve 24-70, illetve helyben 26 K. 
ért el. Káposztarepcze 1901. augusztusra 25'60—26.10 K. 
között váltakozott és 25"69—25-80 K. között zárul. 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. julius 16. 

Alacsonyabb amerikai jegyzések és csaknem 
egész Közép-Európából érkező kedvező te-rméshirek 
következtében a íjiai üzlet lanyhán indult és az árfo-
lyamok a tegnap esti zárlathoz képest 5- fillérrel csök-
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kentek. A forgalom ismét a lehető legcsekélyebbre 
redukálódott. 

Készbuza ma szintén lanyha irányzatú volt mér-
sékelt kinálat és ugyanoly vételkedv mellett elkelt körül-
belül 16,000 métermázsa buza 5 fillérrel olcsóbb 
árakon. A malmok az ó-buzát csaknem teljesen elhanya-
golták amennyiben az uj búzák túlnyomóan arányta-
lanul jobb minőségűek. 

Mai eladások : 
Buza: 

Tiszavidéki : 
300 mmázsa 80 kg. 

79 » 
16.30 korona 

100 » 
80 kg. 
79 » 16.20 , 

100 79 , 
100 78 „ 16.— , 

Kisszállási : 
200 mmázsa 80 kg. 16.45 korona 

Pesto egyei . 
795 , 16.20 , 

300 * 795 , 
2300 776 „ 16.15 , 
100 788 , 16.10 , 

!750 772 , 16.10 , 

500 l 758 l H!— 1 
Fehérmegyei: 

300 79 , 16.30 „ 
Felsőmagyarországi 

900 80 16.— , 
Raktár: 

1300 7t8 „ 15.Í5 „ 
2800 . , 76 „ 15.60 , 
2100 753 s 15.60 , 
2300 762 __ . 15.35 , 
700 76 . 15.lu , 
540 75 „ 15.— , 

(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 
Rozsban csekély forgalom mellett lanyha volt az 

üzlet, árak 5 fillérrel csökkentek. Uj áru minta szerint 
azonnali szállításra 13-80—13-90 koronával köttetett 
budapesti egyenértékben. 

Árpa változatlan, üzlettelen. Etető árpáért 12-20— 
12-50 koronáig volt ab itt elérhető. 

Zab szintén változatlan volt. Minőség szerint 14— 
14-50 koronáig, első rendű áruért 14'80 koronát 
fizetnek. 

Tengeri változatlan lanyha. Helyben és helybeni 
paritásra 10-20—10"40 koronáig jegyzünk. 

A hétnek elején a szeszüzletben az irányzat 
élénk volt és nagyobb vételkedv folytán több tétel 
finomitott és denaturált szesz kelt el változatlan ár 
mellett. Galicziából még mindég élénk a kínálat és 
főleg denaturált és adózott finomitott szeszben előbbi 
hordóstul 31 koronáig, utóbbi adózva 112.— kor. kelt. 

A helybeli piaczon a finomítók finomitott szeszt 
adózva 115,50—116.50 kor., adózatlanul 46 kor. aján-

' lottak gyér vételkedv mellett. 
Élesztőszesz 117—117.40 jegyeztetik nagyban. 
Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 

nyersszesz e hetnek elején 39.50—40.50 kor. volt ajánlva 
és jó vételkedv mellett több tétel juliusi szállításra. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42. • 

Bécsi jegyzés 40.60—41.— korona kontingens 
nyersszeszért. 

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

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

Kivitelünk e hétnek elején szünetelt. 
Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 

korona korona 
Finomított szesz 115.50—116-50 117.50-^-118.50 
Elesztőszész 117.- 117.50 118.——119.— 
Nyersszesz adózva ... 114. 114-50 115.50—116.— 
Denaturáltszesz 33. --34.— 35. 36. : 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelöntése; 1901. julius 13 

Az üzlet csendes. A hozatalok mérsékeltek. 
A húsban a felküldések, mérsékeltek, a fogyasz-

tás leginkább helyi vágású husnemüekböl nyeri fedeze-
tét. Vidékről beérkezett borjutételek minőség szerint 
80—90 filléren nyertek elhelyezést. 

Vadból csak szarvasbikák állottak rendelkezé-
sünkre, azokat szilárd irány mellett 72 filléren, kilónkint 
helyeztük el. 

Vágott baromfiból a felküldések megindultak, a 
küldemények jegelve, egészen jó állapotban érkeztek 
be. Az irány szilárd. Príma ludért 1.26—1.28 koronát, 
prima kacsákért 2.60—3.00 koronát, darabonként, ér-
tünk el. 

A vajüzlet kellemesebb. Prima teavaj 195—205, 
főző vaj 140—150 filléres árak melleit volt l'ui-alumban. 
Túrót 14—20 filléren helyeztünk el. 

Élő baromfiban a hangulat csendes, az árak még 
mindig alacsonyak. Apró rántani való csirke .1.00—1.20, 
sütni való 1.40—2.00 korona. Sovány rucza 2.00—2.50', 
magló liba 1.60—2.40 koronáért kelt el páronként. 

földre nagyobb mennyiségben szállíttattak, az árakban 
határozott javulás állott be. Szép, válogatott kajszin-, 
haraczkért 24-28, nem válogatottért 18—20 koronát 
értünk 1000 kg.-ként. Öszi baraczkból eladtunk szép 
válogatott árut 60—70, apró árut 30—44, fekete kemény 
cseresznyét 24—28, nagyszemü ribizkét 24—26, aprót 
16—20 fillérrel kilóját. Czukordinnye nagy kereslet-
nek örvend, a beérkezett kisebb tételek .100—130 fillé-
ren helyeztettek el kg.-ként. 

Tojásban bécsi alacsonyabb jegyzésekre az irány 
csendes. Prima áru 54—56.50 koronán kel el eredeti 

Budapesti takarniányvásár. (IX. kerület, Mester-
utcza. 1901. julius 16-án. A székesfővárosi vásárigaz-
gatóság jelelitése a „Köztélek" részére.) 

Felhozatott a szokott községekből 146 szekér réti 
széna, — szekér muhar, 30 szekér zsupszalma, 6 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, — szekér tengeriszár, 
20 szekér egyéb takarmány (lóhere, zabosbükköny 
stb.) 500 zsák szecska. 

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

400—620, muhar , zsupszalma 300—360, alom-
szalma 300—320, takarmányszalma , tengeri-
szár —t , egyéb takarmány , zahosbükköny 
500—530, lóhere 520—520, luezerna , köles 

, sarjú ,1 szalmaszecska 400—420. 
összes kocsiszám 207. Összes suly 269100 kg. 

i l latvásárok. 
Budapesti szurómarliavásár. 1901. julius hó 11-én. 

A székesfővárosi közvágéhid és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi 688 db, eladatott db, 
galicziai — drb, eladatott — drb, tiroli drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 46 db, eladatott 
— drb, élő bárány — db, eladatott — db ; leölt belföldi 
— drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi leölt — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb. eladatott 
— drb, leölt bárány — drb, eladatott — drb, élő 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

A vásár lefolyása a kisebb felhajtás daczára 
lanyha, minthogy' a fogyasztás kevesebb, az árak csök-
kentek. 

Árak a következők: Élő borjuk : belföldi — 
koronáig, kivételesen — koronáig dbonkint, 50-—72'— 
koronáig, kivételesen 80 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. Leölt 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, leölt bárány —• •— koronáig párja. 

Budapesti juhvásár. (1901. julius hó 15-én. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott 1925 drb juh, úgymint: 813 darab 
hizlalt ürü, 642 drb feljavított juh, 1 drb kisorolt kos, 
1 darab kiverő juh, 32 drb bárány, — darab kecske, 
433 drb szerfeiai juh és 4 drb szerbiai kecske. 

A vásár irányzata vontatott, az árak 2—3 fillér-
rel kgként csökkentek. 

Árak a következők : Belf. hizl. ürü 32—39.50 (—) K. 
páronkint, 40—44 (46) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok 27— 31— K. páronkint, 36—39-— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok K.-ig 
páronkint, —. K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juh 18—20— K.-ig páronkint, K.-ig 100kl. 
élős. sz., bárány 10 K., kecske 23'— K. páronkint, 
durvaszörü —. K. páronkint, K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai juh 24—33. K. párkint, — 
angol keresztezés —• K.-ig élősúly szerint, K. páronkint, 
romániai — K. páronkint, anyajuhok —• •— K. 
páronkint, —. .— K.-ig 100 kiló élősúly szerint. • 

Bécsi tágómarliavásár. 1901. julius hó 15-én. 
Foss Jenő tudósítása „Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 5271 db. Ebből magyar 3385 db, 
galicziai 822 darab, bukovinai 84, német 980 db, 
hizott 3548 db, legelő 205 db, fiatal 1518 db, ökör 
3313 db, bika 1030 db, tehén 637 db, bivaly 291 db. 

A mult hetinél mintegy 700 darabbal kisebb fel-
hajtás folytán az üzlet élénkebb volt és az árak — 
bikák árának kivételével — 1—2 koronával emelked-
l.i'k. I likak ára, a nau'v tellie/.alal folytán ugyanannyi-
val esett. 

Árak : prima magyar"65—72 — (74- ), szekunda 
57—64, tertia 50—56, galicziai prima 70' 74'— 
(76 ), szekunda 62—69, tertia 56—61. Német prima 

74—78-— (79—80), szekunda 64—72, tertia 58—63. . 
Legelőmarha: szerb és magyar 50t-56-—, rosszabb 
minőségű 50' 56-—, Bika és tehén 46—64 (68.—), 
és bivaly 38" 42—. Az összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi szurómarhavár. 1901. julius 11-én. Fel-
hozatott : 4015 borjú, 1710 élő sertés, 950 kizsigerelt 
sertés, 103 kizsigerelt juh, 59 bárány. 

Borjuk a gyenge fogyasztás folytán lanyha irány-
zat mellett 8—12 fillérrel olcsóbban kelnek. Sertések 
irányzata szilárdabb-. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 64—84 
prima 86—100, primissima 102—116 ( :—), élő borjú 
52—70, prima 72—84 ( •), primissima 86—96 (—), 
fiatal sertés 62—84, kizsigerelt hússertés , nehéz 
80—90, süldő 90—104, ( ), könnyű süldő , 
kizsigerelt juh 64—84 pr. kiló fillérekben, bárány páron-
kint 10—24 (- ) korona. 

Bécsi sertésvásár. 1901. julius 16-án. (Schleiffelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek'-' 
részére). 

Felhajtás: 4201 lengyel, 6995 magyar össze-
sen 11196 drb. 

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

kül prima 74—76 fillér kivételesen 77 fillér, közepes 
60—72 fillér könnyű fillér, süldő 66—86 fillér. 

Bécsi juhvásár. 1901 julius hó 11-én. Felhajtás 
1404 db. juh. 

Csehországi és vidéki vevők élénkebb részvétele 
folytán a-, ár 1 fillérrel emelkedett. Ma Belgium és 
Svájcz részére is rakatott néhány szállítmány. 

Árak : juh 50—54, kiv. 55—- raczka 40.—45.— 
fillér pr. kiló élősúlyban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egy előfizető. Kérjük becses nevét máskor tu-

datni velünk, különben ném válaszolunk kérdéseire, 
mert a lakóhely nem elegendő. 

W. M. urnák, Torontál-Zichyfalva. Tessék a 
mezőhegyesi ménesbirtok jószágigazgatóságához fordulni, 
ahonnan megkapja a kivánt választ. 

K. J . urnák, Dorozsma. A szóbanforgó szopós 
csikónak szembaja a leírásból egészen határozottan 
nem állapitható meg, azonban azon körülmény, hogy a 
csikó látása azt esthomályban feltűnően csökken s hogy 
a csikó szemeiben szabad szemmel történt vizsgálat 
közben betegségre utaló jelenségeket nem lehetett ész-
lelni, arra mutat, hogy a szem fény érző 

csak tükörvizsgálat segélyével volna megállapítható és 
csak ebből kifolyólag lehetne az állat gyógykezelésére 
válaszolni. 

Ifj. K. F. urnák, Kis-Kun-Félegyháza. Forduljon 
a Jíözlclck" kiadóhivatalához egy hirdetéssel — ez 
talán a legsikeresebb. 

X. Y. .Névtelen levélre nem válaszolunk. 

- Mezőgazdáit ü g y e i m é b e ! ' 

Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplökészlet üzemben! 

ELSŐ MAGYAR 
gazdasági gépgyár 

RÉSZVÉNYTÁRSULAT 
BUDAPESTEN, 

V Á C Z l - U T ÍO. 8«Á31. 

2Vü, 3«/i, 4, 4VJ, 6, 8, 10, 12 lóerejüek. 

Magánjárók 
(uti mozdonyok.) 

Kérjökmlnden szakbavágó kérdéssel bi-
zalommal hozzánk fordulni, készséggel 
adunk kimerítő és felvilágosító választ. 

Árjegyzék kívánatra dijmeotetea küldetik. 
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KÉZ-, LÓ-, GŐZ ÉS VILLAMOS ÜZEMRE, HASZNÁLT ÁLLAPOT-
BAN IS, HORDOZHATÓ ÉS SZILÁRD VÁGÁNYOK, VÁLTÓK, FOR-
DÍTÓ KORONGOK, KÜLÖNLEGES RÉPASZÁLLITÓ KOCSIK, VIL-

LÁMOS ÉS GŐZMOZDONYOK 
A RÉPAIDÉNYRE BÉRBE IS AD A TNAK. 

Koppéi Arthur - f é l e vasutak 
BUDAPEST, VI., VÁCZI-UT 113. SZÁM. 

Kizárólag- elsőrendű 

m a g y a r e r d é l y i f a j 
i g á s ö k ö r 

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

LÁSZLÓ TESTVÉREK 
N a g y - l k l ó d o n posta- távírda- és vasútállomás 

a Szamosvölgyén Kolozsvár közelében. 

STAHEL és LENNER, Triör és lemez-lyukasztó-gyár 
Újdonságként ajánl ják gőzcséplőgépek számára a „Dorn-féle szabadalmazott uj rem 
rostákat vas vagy aczéllemezböl, a fából készült törekrosták helyett. Előnyök: 
tökéletes lazitása, 2. a töreknek egyenletes felosztása az egész rosta, 
rosták eldugulása ki van zárva, 4. rendkívül magasfoku magkirosti 

nagyobb tartósság. 

^TIPP7Íálítácnlr • triörök buza, rozs, árpa, P.cpTllfínPlirnctpV' horgany-, vas -és aczéllemezböl s mindennemű lyukasztott 
Ű|lGÜMŰlliaaU&. z a b stb. tisztítására. U&G|UUyCpiUMtlA • vagy hasított lemezek, gazdasági vagy technikai czélokra. 

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

— Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak szégedi üzletvezetősége a nagybecskereki forgalmi 

főnökség központjában, továbbá az alant megjelölt vonalak területén lévő állomások, 
fűtőházak, osztálymérnökségek,, műhelyek és szeriárak hivatalos helyiségeiben hasz-
nálatban levő összes .szolgálati óráknak beleértve az éjjeli őrök ellenőrzésére szol-
gáló Burg-féle ellenőrzési órákat valamint a. pályafentartá>i közegek használatában 
levő a vasat intézet tulajdonát képező M. A. 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 tarlása 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 (keskeny.vágányu vonal) A) egy koronád bélyeggel és Ajánlat a pálya-
órák jókarbanlartása szabályozása és javítására. A m, kir. államvasutak üzletveze-

. tőségénél: Szegeden. Feiratlal ellátott, lepecsételt borítékba zárt ajáclitok 19C1. évi 
julus hó 20-án déli 12 óráig az alúlirt üzletvezetőség általános osztálya főnökéné' 
üzletvezetőségi palola 1.. emelet 21. sz. ajtó) vagy személyesen vagy kir. posta utján 
benyújtandók. • 

Bánatpénz fejébon a bérletre 209 azaz kettőszáz korona készpénzben vagy 
állami letélre alkalmas értékpapírokban a szegedi üzletvezelőség 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 szerződisi feltételek a nevezett üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályában (I. emelet 12. sz) a hivatalos órák tartama alatt meg'ekinthetők, miért 
is az ajánlattevőkről fel tételez telik, hogy a feltételeket ismerik s azokat magukra 
nézve egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

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

Az ajánlatok között a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül 
történik. 

Szeged, 1901. évi junius hóban. Az üzletvezetőség. 

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

|P€fS(Porcel lán-Email-Festék) 
Falakon és fán porcellánszerü, mosható mázolatot ad. 

Legnagyobb t isztaság. — Sok évi tartósság. 
Niacs por, piszok, penész a vele mázolt falakom. 
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) 

FegtekggáM: luijg gfle Társa, Pozsony, 

Eladó 
pároshoz kó'zel egy szép, 

—- -azdasigi 
lyhakeit 

SJP 
kényelmeŝ  urilak, gazdasági 

Oszi b ü k k ö n y t 
ve'őmagul. ElaXi°8zándéko-
lésse"mlntótdkmdk Y"^81el 

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. 

• 6 „ , 70 , 
8 80 , 

10 , „ 90 „ ' . 
Megrendelés esetén a kosár szélességének mérete ' 
beküldendő. BAJZÁTH IGNÁCZ. Székelyhidon. 

Háromezer hold kitűnő 

ártér birtok ^ 
bérbe adó 

a kemecsei vasúti állomás közelében; 
részletek megtudhatók . 4175 

Lázár Kálmán árnál 
Nyíregyházán. 

'S8£T0J 
miniszteri rendelet, 

magyar AzalokJcal el 
látva, egy füzetben. 

oóló Iffil, (TÍ m. Urríajuiii, 

s végrehajtására vanatkozs 
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Tenyészjuh eladás. 
A Kis-Lángi gazdaságban jutá-

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

Rambouil let fa j juhál lomány 
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, Fejérmegye. 4139 

Lapunk bekötési táblája 
2 kor. 72 fiH. (portómentesen) 

kapüato kiadóhivatalunkban. 

és egy 

2 8 lóerős stabilgőzgép 
jutányos áron eladó. 

Bővebb felvilágosítást ad 

szentegáti uradalom központi hivatala, 
u. 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 Nyiregyháza-csapi vonalán levő Demecser és Kisvárda 

viziállomásokon építendő egy-egy elsőrendű II. osztályú uj vizállomási épület építési 
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 pályafentartási és építési osztályában, vala-
mint az Ungvárt székelő osztálymérnökségi irodában a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők és ugygnott az ajánlati szöveg és az ajánlati költségszámítás dij nélkül 
megszerezhetők. 

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

munkáira. 
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 gjüjtőpénztáránál. 

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. 
Az üzletvezelőség. 
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HAZANK 
politikai, társadalmi és közgazdasági napilap 

julius elsejével uj előfizetést nyitott. 

A „ H a z á n k " a pártpolitikától független 
napilapja a magyar gazdáknak, 

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

k ö z é l e t p u r i í i k á c z i ó j á é r t 
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 je l en ik m e g . 
Rendes heti melléklete a „ V A S Á R S A P " , két heten-
ként a „ S Z Ö V E T K E Z É S " van a „ H A Z Á W f í " -
hoz mellékelve. Mindezen mellékleteket dijmentesen kapják 

az előfizetők. 

A „ H A Z Á J U K " előfizetési ára: 
Egész évre 28 korona | Negyed évre 7 korona 
Fél évre 1 4 „ j Egy hóra 3 . 1 0 „ 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 

Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám. 
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A s z ó l ó é s b u r g o n y a 

perono§porájának 
a legbiztosabb, kényelmesebb (a rézgálicznál) és olcsóbb ellenszere 

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

tárában : 
50 kgos zsákokban á kg. 66 fillér. 
10 kgos zsákokban __ á kg. 70 , 
5 kgos zsákokban á kg, 70 , 

HP" A szőlő első permetezéséhez P/o—P/ifi/o, második permetezéséhez 
i'/2—2P/o; harmadik permetezéséhez 1%-os oldatott használjunk. — Egy 
kat. holdra kell 3 permetezéshez 22- 25 kg. bordói por, 25-30»/o-al 
kevesebb, mint a tiszta rézgáliczból. 
IMS A port konyhaszitán a vizbe szitáljuk és kész az oldat. 

A SZŐIŐ 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" r&k-

50 kg. zsákokban ... _ _ á kg. 46 üllér. 
10 kg. zsákokban ... i kg. 50 , 
5 kg. zsákokban __ ._ á kg. 50 , 

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

A SZŐIŐ 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" r&k-

50 kg. zsákokban ... _ _ á kg. 46 üllér. 
10 kg. zsákokban ... i kg. 50 , 
5 kg. zsákokban __ ._ á kg. 50 , 

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

Megrendelések a pénz beküldése, vagy utánvétel ellenéiben a 

„Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez" intézendök, Budapest, Alkotmány-u. 31. 
&W A gyártás korlátolt, tessék idejekorán rendelni, H M 

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

1 9 0 0 . 
1. A dr. Aschenbrandt-féle b o r d ó i - p o r eiismerö levelei. 

- Csopak (Zala vm.). 
Dr. Aschenbrandt-féle „bordói porral" az idén kétszer poroztattam 

meg szőlőmet és az eredménynyel nagyon meg vagyok elégedve. Nem 
mulaszthatom el jelenteni, hogy vidékünkön a „bordói por" hamisított 
állapotban került egyes kereskedők által forgalomba és ilyen minőségben 
nem is használt. Általában a kékgáliczczalfoglalkozó kereskedők nagyban 
agitáltak a por ellen. Sáner János, szőlőbirtokos. 

Köve skálla (Zala vm.). 
A peronoszpóra ellen a nem termő szőlőt az idén kétszer, a termőt 

háromszor permeteztem a dr. Aschenbrandt-féle „bordói por" 2%, illetve 3°/o-os 
oldatával. Lassú szitálás és folytonos keverés mellett a por jól és könnyen 
oldódott és a perme is, az esőzés daczára, jól tapadt a levélzethez. Általában 
ezen u j szernek csakis jó oldalait tanultam megismerni; még a látszólag 
lemosott tőkéket sem támadta meg a peronoszpóra. Amellett ezen szer könnyebben 
kezelhető és gyorsabban készíthető el, mint a régi kékkökeverék. Csemez 
Elek, szőlőbirtokos. 

Zánka (Zala vm.). 
Az idén a peronoszpóra nálunk csak csekély mértékben lépett fel, 

ugy, hogy kétszeri permetezéssel teljesen megbirtuk szőlőnket védeni. 
A „bordói porból" első permetezésre IV2 kg.,- második permetezésre 2 kg.-ot 
használtam 1 hliler vizhez. és ugy a por oldhatóságával, mint a munka 
tisztaságával és _a perme nagy tapadóképességével teljesen meg voltam elégedve, 
ugy, hogy ezen szert minden tekintetben hatásosnak és alkalmazását ajánlatosnak 
tartom. Csemez József, szőlőbirtokos. 

— S ü m e g (Zala vm.). 
A peronoszpóra ellen május . és julius végén PWtí, illetve 2°/o-os 

„bordói por" oldattal védekeztem. Az oldat elkészítésénél a por igen könnyen 
oldódott és á permé szüret,utánig megmaradt a levélzeten. Az oldat elkészítése 
sokkal könnyebb, mint a régi rendszer szerint. Mojzer József, szőlőbirtokos. 

. '.' Tagyon (Zala vm'). 
A „bordói por" hatásával általában meg voltunk elégedve, mert jól 

tapadt és soha perzselést nem okozott. Jövőre községenkint óhajtanánk ezt a 
port meghozatni és a szőlőbirtokosok közt szétosztani, úgyszintén rézkénport 
is kívánunk a jövőben alkalmazni. Noé Gábor, bíró. 

l l ső Páhok (Zala vm.). 
A helytelenül kezelt szőlők lombozata már augusztusban teljesen lehul-

lott, mig a jól kezeiteké őszig szép zöld maradt. Permetezésre a „bordói pornak" 
1%-os oldatát használtam, melyet könnyen és gyorsan bírtam elkészíteni Álta-
lában ezen szer mindazon szőlősgazdáknál, a kik az oldatot utasítás szerint 
készítették és idejében permeteztek, igen jónak bizonyult és csak azok panasz-
kodtak ellene, akik helytelenül készítették. Varga Gyula, szőlőbirtokos. 

Szent-Mihályfa (Zala vm.}. 
Mig a nem permetezett szőlőkben augusztus elején erősen lépett 

fel a peronoszpóra, addig a helyesen kezeltek mindvégig a hajtól mentek 
maradtak. Nálam ezen eredmény a kétszeri „bordóiporral1' való permetezésnek 
köszönhető, melyhez először 1%, másodszor lV2°/o-ós oldatot használtam 
Az oldat nagyon könnyen volt elkészíthető, a perme az idény végén is a 
leveleken látható, ugy, hogy üde zöld színüket mindvégig megtartották. Ezen 
szernek főelőnye : könnyű kezelhetősége, miért is daczára a rézgáliczot portáló 
kereskedők ellenkezésének, valószínűleg mindjobban el fog terjedni. Nagy 
Pál, szőlőbirtokos. 

Badacsony (Zala vm.). 
A dr. Aschenbrandt-féle „bordói port" háromszor használtam. Először 

április 20-án, másodszor juliusban, harmadszor augusztus végén mind-
annyiszor 2%-os• oldatot. A permetezésnek jó hatását észleltem, a lombozat 
mintegy felfrissült, utána haragos zöld lett, melyet a közönséges kékgálicz 
használatánál nem tapasztaltam.. Özv. Kisfaludy Sándorné, szőlőbirtokos. 

Balaton-Benye (Zala vm.). 
Az idén egy öt holdas szőlőt kizárólagosan a „bordói por" 1%, lW/o 

és 2%-os oldatával permeteztem és szinte oly mentes maradt a peronoszpórától, 
mint a helyesen készített rézgálicz és mészkeverék alkalmazása melleit, a 
többi szőlők. Nagy előnye azonban a „bordói pornak", hogy feloldása sokkal 
hamarább megy végbe, mint a rézgáliczé és azért biztosra lehet venni, hogy 
a jövőben már többen fogják ezen uj szert használni. Balogh Gyula, szőlő-
birtokos. 

Szepezd (Zala vm.). 
A „bordói porral" való kétszeri permetezés segélyével szőlőmet a pero-

noszpórától teljésen megbírtam óvni. Előnye ezen szernek nagy munkameg-
takarítás, kitűnő tapadás és az, hogy bármely időjárás mellett alkalmazva, 
soha sem perzsel. Bárdossy Gyula, szőlőbirtokos. 

Szepezd (Zala vm.). 
. Az idén kétszer permeteztem, először kötés után, másodszor 4 hétre, 

mindig 2%-os oldattal. A „bordói por" oldata a levélzetre jól tapad és a 
lombozatnak igen szép, üde szint kölcsönöz. Birkás Antal, szőlőbirtokos. 

Kis -Komárom (Zala' vm.) 
A háromszori permetezéshez l°/o, l W o , illetve 2% dr. Aschenbrandt-

féle „bordói port" használtam és annak igen jó hatását tapasztaltam ; főelőnye, 
hogy bármily erős oldat mellett is perzselés elő nem fordul. I f j Keő György, 
szőlőbirtokos;" 

Páka, Alsó-Lendva, (Zala vm.) 
Mind á két szőlőmet az idén kétszer „bordói por"-ral permeteztem és 

tökéletesen megóvtam az igen erős peronoszpóra járványtól. Első izben májusban 
lVaO/o-ós; másodízben juliusban ÖVatyo-os oldatot használtam. Általában ezen 
szernek kitűnő hatását észleltem; nagy előnye, hogy azonnal elkészíthető, 
gépek bedugulása teljesen ki van zárva és a napszámos sokkal kevésbé szenved 
ennek használata mellett. Kontnyek Ferencz, szőlőbirtokos. 

Csicsé (Zala vm.). 
A rézgálicz-élárusitók áltál indított agitáczió daczára én az idén mind 

a kétszer (május és julius havában) bordói jwr-oldatot használtam, mely 
rendes keverés mellett igen könnyen oldódott fel. A perme oly kitűnően tapadt 
a levélzethez, hogy még szüret után is látható volt rajta, ugy hogy tápasztalatom 
szerint ez a legjobb permetező szer. A mellett nagy előnye, hogy nem 
szükséges annyiszor permetezni, mint más anyaggal és perzselést még a 
zsenge hajtásokon sem okoz. Steiner Mihály, szőlőbirtokos. 

Alső-Dörgicse (Zala vm.). 
Az idén két izben, május végen és junius elején permeteztem a dr. 

Aschenbrandt-féle „bordói porral" és annak alkalmazását igen jónak és 
előnyösnek tapasztaltam. Kiss Sándor, szőlőbirtokos. 

Zala-Egerszeg (Zala vm.). 
A „bordói port" csak egyszer használtam, julius első felében, lV4°/o-os 

oldat alakjában, de igy is szőlőm az augusztusi peronoszpóra-járványt 
nagyon jól állotta ki. Lassú keverés mellett a por rendkívül könnyen és tökéle-
tesen oldódott. Rosenkrancz József, szőlőbirtokos. 

(Folyt, köv.) 

Megbízottak kerestetnek a községekben szőlős vidékeken, akik a porok terjesztésével és megrendelések gyűjtésével foglalkoznak. 
A megbízottak ke l lő kedvezményben részesülnek. 
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Gépészek, gyárosok, malomtulajdonosok és gőzkazántulajdonosok 
nem nélkülözhetik 

szagnak egyedül és legjobban szerkesztett 

GÉPKEZELŐK LAPJA 
czimü szaklapot, 4140 

' melye t V É C S E I E D E magy . kir. ipar fe lügyelő szerkeszt . 
Előfizetési ára félévre 4 korona. ! Megrendelhető a kiadóhivatalban: BUDAPEST, Soroksári-utcza 5. 

Mutatványszámot kívánatra ingyen. 

Magy. kir. államvasutak. 
" 59",395/901. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Az alulírott igazgatóság a magy. kir. államvasutak czéljaira szükséges mint-

egy 12.700 métermázsa neutrális olaj szállítását biztosítani kívánván, ezennel nyil-
vános pályázatot hirdet. 

A szállításra vonatkozó részletes módozatokat magában foglaló „Ajánlati fel-
hívás" valamennyi hazai kereskedelmi és iparkamaránál, az országos iparegyesület-
nél, a m. kir. kereskedelmi múzeum igazgatóságánál, valamint a magy. kir. állam-
vasutak üzletvezetöségénél megtekinthető és a magy. kir. állemvasutak anyag- és 
leltárbeszerzési (A/III.) szakosztályánál (Budapest, Andrássy-ut 73. II. em. 44.) az 
ajánlattételre szolgáló űrlappal együtt kapható. 

A pályázati feltételek kiegészítő rézzét képező általános szállítási feltételek a 
magy. kir. államvasutak budapesti nyomtatványtáránál szerezhetők meg. 

A szabályszerűen kiállított, iveiikint egy koronás magy. kir. okmánybélyeggel 
ellátott ajánlatok lepecsételve és borítékban ezen felírással ..Ajánlat 35.395. szám-
hoz,, ellátva legkésőbben f. évi julius 23-iki déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak 
anyag- és leltárbeszerzési szakosztályában átadandók, illetve posta utján ugyanoda 
beküldendők. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének 5°/o a készpénzben vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban az ajánlatok benyújtására kitűzött határ-
időt megelőző nap déli 12 óráig az alulírott igazgatóság budapesti főpénztáránál 
leteennő. 

Később benyújtott ajánlatok, valamint az olyanok, melyek nem pontosan és 
nem a részletes módozatok betartása mellett tétetnek, valamint az olyanok is, a 
melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, nem vétetnek figyelembe. 

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

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

H i r d e t é s e k 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B u d a p e s t , IX., Üllői-út 2 5 . s z á m Közte l ek . 

Cs. M á g o c s i u r a d a l o m Tibor telepéről á r u b a 
b o c s á t j a az idei 

csemegeszőlő-, must-
és törköly-termését. 

C s e m e g e f a j o k : fehér chasselas, piros chasselas 
és alexandriai muskotály. 

B o r f a j o k : olasz rizling, erdei, mustos fehér, 
szlankamenka, kövi dinka. 

Mindezekre nézve készséggel szolgál felvilágosítással 
a z u r a d a l m i i n t é z ő s é g . 

4242 Utánnyomat nem dijaztatik. 

M l JSIL 

Eladandó tenyészállatok. 
A keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet gaz-

következő tenyész állatok eladók: 
7 drb fVa éves merinó precose tenyész-

kos darabonként lOO koronáért. 

14 drb tL/-> éves szőke mangalicza te-
nyészkan darabonként lOO koronáért. 

5 drb PU-2 éves bonyhádi tenyészbika 
darabonként 400 koronáért. 

Minden vétel után még 2 % tenyészdij fizetendő. 
4211 Az i g a z g a t ó s á g . 

m i r a i r 

22' átmérővel, 20 m. magas vastoronynyal és víz-
szivattyúval olcsón eladó 

M e t t e r n i c h Sándor herczegné 
u r a d a l m i f e l ü g y e l ő s é g e 4243 

B I A , Pestmegye. 

Tetőgép eladás. 
jegyű Tó* k«rbanrfév6 Shuttlí 
vorth-féle vetögép eladó. Bí 

Bíbor lóhere 
magas csiraképessóggel, méter-
mázsánként 56 koronáért Vlnár 
állomásra szállítva kapható, 
Sándori Rezső dabronyi gazda-
ságában, u. p. Nagy-Alásony, 
Veszprémmegye. <328 

gyönyörű vésettel és 
aranybetéttel. A fegyvei 
a lesjobb kaiban van é, 
kitűnő hordképesség-g-e 
bir. Czim: Pddna Győző 

Élelmi sx«rek értókesi-
:*ét eszközük az elő-

irt »/• mellett 
felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyújt tagok és 

nem tagoknak. 

J Ü ü l 
"5" Magyar Gazdák ^ 

Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN. 

Hnsnemflket, füstölt 
host, vadakat, szárnya-
sokat - élő és leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyflmölcsöt stb. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar királyi államvasutak Cameral-Moravica 

állomáson az állomási vendéglő bérletére ezennel 
pályázatot hirdetünk. 

A bérlet 1901. évi november hó 1-ével kezdődik 
és tart ezen időponttól számítandó 3 éven át, vagyis 
1904. október hó 31-ig. 

Ezen vendéglő-bérlettel jár az I., II. osztályú és 
Ill-ad osztályú ét- és várótermekben való étel- és ital-
árusítás jogán kivül a vendéglő részére két szabából, 
2 cselédszobából, egy főzőkonyhából és egy éléskamrá-
ból álló lakás, továbbá két pmcze használata. 

Az 1 koronás bélyeggel és ,Ajánlat a Cameral-
Moravica állomáson levő vendéglői üzlet bérletére, 
19029/901. számhoz' felirattal ellátott, borítékba zárt 
és lepecsételt, nemkülönben a kellő okmányokkal fel-
szerelt ajánlatok 1901. évi julius hó 20-án déli 12 
óráig a magyar királyi államvasutak zágrábi üzlet-
vezetőséghez (Ferencz József-tér 19.) posta utján, térti 
vevény mellett nyújtandók be. Bánatpénz fejében pedig 
400 azaz négyszáz korona készpénzben vagy állami le-
tétre alkalmas értékpapírokban nevezett üzletvezetőség 
gyüjtőpénztáránál leteendő. 

Értékpapírok a budapesti, illetőleg bécsi tőzsdén 
legutóbb jegyzett tizenegy napnál nem régibb árfolyam 
szerinti értékben, de legfeljebb csak névértékben fog-
nak számíttatni. 

Szóban levő vendéglő bérletére vonatkozó fel-
tételek ezen üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályában, a fiumei forgalmi főnökségnél és Cameral-
Moravicza állomásfőnökénél a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők, miért is az ajánlattevőkről feltételeztetik, 
hogy á feltételeket ismerik és azokat magukra nézve 
egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

Bánatpénz nélkül vagy a fentemiitett benyújtási 
határidő után beérkező ajánlatok nem vétetnek te-
kintetbe. 

A magyar kir. államvasutak fentartják maguknak 
a jogot, hogy az ajánlattevők közül, tekintet nélkül a 
felajánlott bérre, szabadon választhassanak. 

Megjegyeztetik még, hogy a bérlő a lakásul 
szolgáló helyiségeket saját költségén tartozik fűteni és 
világítani, mig az I. és II. oszt. és Ill-ad osztályú ét-
és várótermek fűtése és világítása felerészben bérbe-
adó vasút, felerészben pedig bérlő által fog eszközöltetni. 

Zágráb, 1901. évi junius hóban. 
Az üzletvezetőség. 

Utánnyomat nem dijaztatik. 
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I Hirdetési ár 15 szóig 6 0 fillér, ezen felül 
minden szó 4 fillér, kövér betűkkel min-

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési dij 60 fillér, 
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KIS HIRDETÉSEK. Csak mezőgazdák és a szakirodalom ter-
ményei, továbbá állást keresők és adók 
hirdetményei vétetnek'fel e: kedvezményes 

rovatban és árban. 

Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hirdető czlmé-
nek kitételével közifink. 

WT* KIS HIRDETÉSEK ELŐRE FIZETENDŐK. 
Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra, 
szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kiilaenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Földmives-iskolát 

kezelésben jártas, alkalmazást 
nyer október l-re, mint fel-
ügyelő. Bér 400 ̂ or. készpénz 

u j f a f ? 0 ' ^ 

G a z d a s á g i 

irnoki állás. 
Nagyobb uradalomban két 

grazdaságri Írnoki 
állás betöltendő. Pá-

Y. 8347 " alatt J ^ a s e n -

intézzék. Csakis gazda-

s f j a s a w K 
S 9 S £ V 
Á L L Á S T K E R E S Ő K . 

I S l É É r f ! 

A hódmezővásárhelyi 
ban és a gazdaság többi ágak-
ban is, a magyar, német 03 
román nyelvet birja, állást 

Á L L A T O K . 

VSriSstarka 
tinó 

üsző 
:El 

WEILE^ 

Alkalmi vétel. 

frissfejös tehenek 

növendék ökör 
ésűszö 

t e n y é s z r á k 

Y E G Y E S E K . 

meszet. 
b i c s a k : W S S ' e n é e e t T ? k 6 P" 
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6ÖZMIVCLÉS. 
N a g y o b b t e r ü l e t e k s z á n t á s á t g ö z e k é v e l 

i*jlsndó raffj»k ílválallai; épúgy 

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 . 
Érdekléálk kéretnek, fcogy a lu t í eiiBemhez forduljanak, 

W O L F F E R N Ő , b ü b a p e s m I S N F Ö L D . 

Magy. kir. államvasutak. Igazgatóság. . * ' 
96364/901. szám. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, 

a keresk. m. kir. miniszternek a m. kir. .pénzügyminiszterrel cgyetértőlog kibocsá-
tott rendelete alapján bélyegekben történő lefizetéseket többé nem fogad el. Figyel-
mezteti ennek alapján a közönséget, hogy ezután bárminéven nevezendő befizetéseit 
csak készpénzben vagy pedig a postatakarékpénztár utján teljesítse. 

Budapest, J901. junius 25. 
Az ált. igazg. főosztály ig. helyeit: 

Dr. Kiss főfelügyelő. 

Egy és több vasú egyetemes 
aczél&kéim és 

t a l a j n i i v e l é 

e s z k ö z e i m 
i a l sőrendü m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

örvendenek. 
Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

cs. és kir. kizárólagos ekegyára 
BUDAPEST, 

VI. ker., Nagymező-utcza 88. sz. B á c h e r R u d o l f 
Magyarországi vezérképviselő: Szűcs Zsigmond. 

J J n l c i u n - D r i l l ' 
egyetemes morbmvetőgóp sokoldalú használ-
hatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész 

Európában 

a l eg jobb h i r aévnek és 
a legnagyobb ke lendőségnek 
SrvMd, ezeknélfogva az összes eddigi vetőgépekfii 

között az — 

első helyet fog la l ja el. 
Árjegyzék és bővebb felvilágosítással készséggel; 

szolgál: 

Melichar Ferencz cs. é l kir. szab. kizárólagos vetőgépgyára 

B u d a p e s t , 
V I . k e r . , N a g y m e z ő - u t c z a 6 8 . 

it 

s 
I I 
B & 
s>5 

i i 
g O* 

pl 
m c € O R ] U I € K H A R V E S T I N G M A C H I M E COMPAMY 

( O h i o a g - ó i a r a t ó g é p g y á r . ) 

K é v e k ö t ő a r a t ó g é p „ D a i s y " m a r o k r a k ó a r a t ó g é p 
j F U k a s z á l ó g é p S z é n a g y ü j t ö g e r e b l y e é s 

! i K ö s z ö r ü k é s z ü l é k K é v e k ö t ö f o n a l 
" gyártmányai. 
g Ne vásároljon, mig g-épeinket nem látta s 
O árainkat nem kérdezte! 
üi O l c s ó t a r t a l é k r é s z e l i : ó r i á s i r a k t á r a . 
3 

T e s s é k m i n t a k ö n y v e t k é r n i ! 

Wil l iam J. Stillman igazgató 
Budapest, V., Váczi-ut 30. 

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




