
XI. Évfolyam. Budapest, 1901. november hó 16. 398. (1050) szám. 

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

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

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: r '•• 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

S korona. 

Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tan&os felügyelete alatt: 
Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forater Gfiza az OMGE. Igazgatója. 

Feleias szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGE. szerkesztő-titkira. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest (Köztelek), tllöl-út 35. i 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Meghívó 

az „ Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
igazgató-választmányának, 

úgyis mint a 

végrehajtó-bizottságának 
1901. évi november hó 20-án, azaz szerdán d. e. 
10 órakor, s esetleg folytatólagosan d. u. 4 órakor 

a „Köztelken" tar tandó I. ülésére. 
(Tárgysorozat a „Köztelek" 88. számában 

lett közölve.) 

Figyelmeztetés az OMGE. 
tagjaihoz. 

Egyesületünk folyó hó folyamán fogja 
megtartani rendes évi közgyűlését, miért is 
tisztelettel értesítem a t. tag-urakat, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter ur enge-
délye folytán a közgyűlésre feljövő tagjaink 
a m. kir. államvasutak vonalain kedvez-
ményes jegygyei utazhatnak. 

Felkérem tehát azon t. tagurakat, 
kik e kedvezményes jegyet igénybe venni 
óhajtják, hogy a felszálló állomás meg-
jelölése mellett a titkári hivatalnál levél 
utján mielőbb jelentkezni szíveskedjenek. 

Hajózó csatornák. 
Hasonló czimü érdekes czikkében*) Je-

szenszky Pál ur kétségbe vonja a hajózó csator-
náknak a mezőgazdaságra háramló nagy elő-
nyeit és azt kérdezi: hol vannak azok a ten-
gerentúli biztos piáczok, melyek között válogat-

hatunk s hol az az áremelkedés, mely a vizi-
utak révén gabonaáraink javulását biztosi thatná? 
Fontolóra veendőnek t a r t j a : megbírjuk-e a 
csatornák létesítésére preliminiált 500 miliő 
korona befektetést s nem volna-e e helyett 
indokoltabb a vasutakon önköltségre redukálni 
a termények száll í tását? 

Fölveti Jeszenszky azt a kérdést is, 
nem volna-e indokoltabb esetleg a csatornák 
létesítésére szánt temérdek pénz kamatait is 
inkább a vasúti díjtételek csökkentésére fordí-
tani, ha a szállítás olcsóbbsága érdekében ez 
okvetlenül szükségesnek mutatkozik, mint bizony-
talan vállalkozásba fektetni ily óriási összeget. 

Franczia-, Német- és Oroszország példája 
Jeszenszky szerint nekünk mérvadó aligha lehet, 
mert ezek az országok közvetlen összeköttetés-
ben vannak a tengerrel, gyarmataik vannak s 
fejlett tengeri kereskedelmük. Hogy Ausztria 
politikai okokból hirtelen elhatározta csatorna-
hálózatának kiépítését, vájjon elégséges indok-e 
arra, hogy mi is belemenjünk ily kétséges vál-
lalkozásba? A Vaskapu rendezéséhez fűzött 
reményeinkkel kudarczot vallottunk. ABéga- és 
Ferencz-csatorna tönkre mentek. Csatorna-
hálózatunk feltétlen kiépítése mellett csak az 
szólana, ha a csatornák öntözési czélokra is 
szolgálhatnának. 

Olvasván ezeket, az ellenvetéseket, egy-
részt a német és az osztrák agráriusoknak, 
másrészt a vasutasoknak a viziutak ellen fel-
hozott aggályaira emlékezünk. Még csak a leg-
hangzatosabb aggodalom: a külföldi gabona 
s egyéb áruk beözönlésétől való félelem 
hiányzik. 

Mindenekelőtt tisztázzuk a helyzetet. Az 
osztrák csatornákat évszázadok óta tervezik s 
hogy most egy politikai sakkhúzással sikerült a 
kiépítésüket biztosítani, az nem érinti a csator-
nák szükségét, közgazdasági jelentőségét, mely-
nek tudatából minden gondolkozó osztrák poli-
tikus át van hatva. A német és osztrák agrá-
riusok maguk is mindig sürgették a hajózó-
csatornák létesítését; csak a legújabb időben 
— mikor a kormányok benyújtották Német-
országban is, Ausztriában is a vonatkozó javas-
latokat — változtattak irányt s foglaltak állást 

a csatornák ellen azokkal a rég leczáfolt érvek-
kel, melyekkel a vasutasok igyekeztek valamikor 
a viziutak közforgalmi jelentőségét letagadni. 

A magyar gazdaközönség józan ítéletét 
nem kell félteni a német és osztrák agráriusok 
agyafúrt okoskodásaitól s miután épen az OMGE. 
sürgeti évtizedek óta a magyar viziuthálózat ki-
építését, fölösleges ismétlés volna itt részletesen 
kifejteni az olcsó vizi szállításnak s a hajózó 
csatornáknak a mezőgazdaságra való közvetlen 
hasznait . 

Mi sem nyilvánvalóbb annál, hogy a tö-
megáruk olcsó szállítását, mely csakis viziiiton 
lehetséges, elsősorban, a mezőgazdasági érdekek 
követelik. A mezőgazgaság érdekében áll a tö-
megárunak, gabonának, takarmánynak, trágyá-
nak, műtrágyának stb. olcsó mozgósítása. De a 
többi tömegáru is (fa, kőszén, ásványok, föld, 
homok, tégla, kő stb.) nagyrészt mezőgazdasági 
czélokat szolgál; mert a gazdának tüzelő- és 
építőanyagra szüksége van s akár fölösleget 
szerez be, az olcsó szállításnak mindenkép 
hasznát lát ja. 

A hajózó csatornák építésének „bizony-
talan és kétséges" vállalkozását — még eddig 
legalább — mindenütt a világon biztosi ós jó 
vállalkozás gyanánt igazolta a tapasztalás. Nem 
ismerünk hajózó csatornát, mely haszon nélkül 
való lett voina. 

Hogy a Béga-csatorna száz esztendő 
•után vizbajokkal küzd s hogy a Ferencz-csa-
torna részvényei nem jövedelmeznek; ez csak 
azt bizonyítja, hogy viz nélkül nem lehet ha-
józni s hogy a hajózó csatornák építése és üzeme 
magánvállalkozásnak nem való. Senki sem állí-
totta s nem is állithatja, hogy ezt a két csa-
tornát a vasúti versenytarifák tették tönkre. A 
vasúti versenytarifák gátat vetettek ugyan a 
viziforgalom fej lődésének; de a Béga-csatornán 
száz évig nagy és sürü közlekedés volt s most, 
miután nincs vize, akkor se járhatná hajó, ha 
vasutak- nem volnának; a Ferencz-csatorna 
részvénytársaság helyzete pedig akkor se ja-
vulna, ha a vasutak forgalmát be is szüntetnék. 

A Béga-csatornával ugy vagyunk,, hogy 
ott a viszonyok változtak s most ennek a csa-
tornának rendes középvize nincs. Vagy kiapad, 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.1 
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melyek a legjobb tudományos módszer szerint Pertik professor felügyelete alatt készülnek. 
Birkák, lovak s z a r v a s -

marhák o l tása 
L É P F E N E E L L E N . 

A z anyag nem veszti hatását. 
HÓNAPOKIG ELTARTHATÓ. 

Kitiinö fecskendők. 
Könnyű kezelés. 

Á r a k : 

1 birka ojtasa 12 fillér 
1 ló vagy szarvasmarha ojtása . . . 2 4 „ 
1 sertés s z é r u m a tartós ojtása . . . 18 „ 
1 sertés Pasteur-féle ojtása 12 „ 

Sertések ojtása 
O R B Á N C Z E L L E N . 
A rapid szérum az 
orbártczos fertőzésnek ki-
tett sertéseket 1—2 óra 
alatt biztosan megmenti 

a veszélytől. 
A tartós ojtóanyagot a sertések jól tűrik, nem okoz 
utólagos megbetegedést, nem fogynak le az Sllatók 

és egy teljes esztendeig védve maradnak. 

Mai számunk 16 oldal. 
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pedig árvizet vezet. A hajózásnak tehát termé-
szetes akadályai támadtak ott, melyeket elkeli 
hárítani. 

A Ferencz-csatorna belforgalma épen 
nem jelentéktelen; az átmenő forgalom hiá-
nyának pedig meg van a természetes oka. 
Alant kötvén össze a Dunát a Tiszával, az ut-
rövidülés kisebb, semhogy a csatorna haszná-
latát indokolttá tenné. Tessék azonban számba 
venni azt a tényleges hasznot, azt az ' érték-
emelkedést, melyet az érdekelt vidék akár a 
Béga-csatornának, akár a Ferencz-csatorná-
nak köszönhet s a hajózó csatornák mező-
gazdasági jelentőségéről hazai példa is tanúskodik. 

A jólét, a gazdagodás forrásai voltak e 
csatornák s bizonyára jobb, hogy a vidék nyert 
s a részvények veszhettek, mintsem ha for-
dítva történt volna. 

A Vaskapu-forgalomban senki sem várha-
tott nagyobb emelkedést, aki tudja, hogy a 
magyar folyamhajózást a szó teljes értelmében 
bilincsekbe vertük. Nemcsak a vasúti verseny-
tarifák, de a viziszállitási adó, a Vaskapu-ille-
ték, a hajóépítés megdrágítása egyik vállalat-
nak a többi rovására, való segélyezése és más 
intézmények vetnek gátat folyambejárásunk 
fejlődése elé s addig, amíg bilincseit le 
nem oldjuk s a vasutakkal egyenrangú for-

• galrni tényezővé nem emeljük, nem is fog az 
fejlődni soha. 

A hajózó csatornák közgazdasági jelentő-
sége világszerte mindenütt érvényésült s ez idő-
szerűit biztosabb vállalkozást, gyümölcsözőbb 
beruházást, a mezőgazdaságra nézve hasznosabb 
tőkebefektetést nem ism erünk ezeknél. Nemcsak 
arra a kiszámithatlan előnyre gondolunk, mely 
a hajózó-csatorna által átszelt vidék mező-
gazdaságára háramlik, nemcsak a föld értéké-
nek mesés emelkedésére, nemcsak az intenzív 
gazdálkodás és a helyi értékesítés lehetőségére, 
nemcsak az öntözésre, melyre rendszerint min-
den hajócsatorna módot nyújt ; hanem a köz-
forgalom lendületére is, mely mindnyájunknak 
óhajtása s melynek áldásait a legtávolabbi vi-
dék is érezni fogja. 

Ha a budapest—csongrádi hajózó-csator-
nát kiépítjük, az egész országra kiterjedő 

' epséges viziuthálózatot nyerünk s a felső 
Tisza és Szamos vidéke, a Körösöké és a 
Marosé fel Erdélyig összeköttetésbe jut az or-
szág szivével, a forgalom góczával s módjában 
lesz összes terményeit olcsón hozni a piaczra. 
A viziközlekedés megmozdít és értékesiti mind-
azt, ami ma nem mozgósítható és nem érté-
kesíthető. Olcsó uton, téhát a mainál jóval ol-
csóbb árért hozathatja a gazda amiben hiányt 
szenvéd. A fában, szénben, kőben szűkölködő 
Alföld ezeket az anyagokat potom áron szál-
líthatja a viziuton. 

A gazdasági élet legfőbb feladatát, a fö-
löslegek és hiányok nagy munkáját végzi a 
viziut, amily arányokban a vasút végezni 
képtelen. Mert avval tisztában lehetünk, hogy 
a vasúti szállítás az önköltségen alul is 
drága s az a pénz, amit a vasutakra ráfizet-
nénk, nem gyarapítaná a nemzeti vagyont, az 
nem volna gyümölcsöző beruházás. Mesterkélt 
tarifajátékkal csak kényszerforgalmat tudunk te-
remteni s ennek a fejlődésképessége mindig 
korlátolt. De korlátolt a vasutak teljesítőképes-
sége is s a viziut nagy munkáját sohasem 
pótolhatja. 

A csatornák iparfejlesztő hatása vitán kivül 
áll s az is bizonyos, hogy a hatás végeredmé-
nyében a mezőgazdasági termelés javára érvé-
nyesül, mert az értékesítésnek mindig és mindenütt 
a. helyi fogyasztás; „a legbiztosabb tényezője. 
Ahol virágzó ipar fejlődik, ott emelkedni fog 
belfogyasztásunk s mindjárt kisebb gondunk 
lesz a külföldi piaczokra. Ha pedig terméiiy-
fölöslegeinket nem kell vasútra raknunk, hanem 
olcsó viziuton küldhetjük a tengerre, akkor a 
világ összes piaczai közt válogathatunk, mert a 
tenger nyílt ut mindenfelé s a jó magyar gabo-
nának, a jó magyar lisztnek mindenütt meg-

. fizetik az árát, ha a szállítási költség meg nem 

drágítja, a vizi- és tengeríut pedig . mindig a 
legolcsóbb. 

Ha egyáltalán van arra lehetőség, hogy a 
gabonaárakat feljavítsuk, bizonyára a szállítási 
költségek apasztásának természetes utja az, 
mely czélhoz vezet.. A vasúti önköltség több 
mint háromszorosa a viziuti szállítás költségé-
nek; milliókra menő áldozatról, majdnem lehe-
tetlenségről van tehát szó, mikor azt kívánjuk, 
hogy á vásut épen olyan olcsón szállítson, mint 
a hajó. S aztán mit ér az ilyen mesterkélt ol-
csóság, ha másrészt adóban kell azt megfizetni, 
ha a folytonos beruházásokat követelő vasutak 
üzemére réá kell fizetnünk. 

Le kell végre számolni azzal, hogy a vasút 
nem a tömegáruk, hanem a. gyorsáruk szállítá-
sára való s egészségtelen gazdasági politika az, 
mely a . gyümölcsözés biztos kilátása nélkül 
napról-napra hozott áldozatokkal tatarozgat, 
ahelyett, hogy az egészséges fejlődés természe-
tes alapjait igyekeznék megteremteni. 

Azon a pénzen, amit a vasúti deficzitek 
fedezésére kellene áldoznunk, meg lehet építeni 
a csatornákat. A vasúti deficzitek fedezésére 
szánt milliókból nem maradna az ország javára 
semmi; ellenbén amit a csatornákba építünk, 
az nemzeti vagyon marad s dúsan fog kama-
tozni abban a gazdasági lendületben, mely még 
eddig mindenütt nyomon követte a viziutak 
építését, Franciaországnak két esztendő előtt 
még nem volt ' fejlett tengeri kereskedelme; a 
saját belforgalma részére ásta apró csatornáit 
s bizony nem a gyarmatokra gondol, mikor 
azt hirdeti, hogy gazdasági sikereit a csator-
náknak köszönheti. 

Nekünk is közvetlen összeköttetésre van 
szükségünk a tengerrel; azért akarjuk a csat-
tornákat. Ausztriá hatalmas belförgalmat készül 
teremteni a csatornáival s talán gazdasági le-
igázásunk gondolata se áll'"távol ama törek-
véstől, hogy a gabonapiacz Budapestről Bécsbe 
helyeztessék át. Mi tehetetlenek vagyunk az ő 
készülődéseikkel szemben s nincs módunkban 
mással ellensúlyozni azokat, mint a fiumei 
viziuttal és az alföidi csatornákkal. 

Szerencsénk, hogy a teljes magyar 
viziuthálózat kiépítése s ennek a tengerrel való 
összekötése félannyi pénzbe sem kerül, mint 
az osztrák csatornák, melyeknek a déli osztrák 
tartományok nem is vehetik hasznát. Ausztria 
csatornái nem érik a tengert; a német folyó-
kon és csatornákon át hosszú keserves ut vezet 
az Északi és Keleti, tengerig. Ellenben mi a 
magunk viziutján jutunk el a saját kikötőnkbe, 
Fiumébe. 

Fejlett tengeri kereskedelmet akarunk s 
azt akarjuk, hogy a magyar gazda he szorul-
jon feltétlenül az osztrák fogyasztóra, hogy a 
gabonaárakat ne Bécs diktálja Budapestnek, 
hanem Budapest Bécsnek; a gyármatárakat ne 
Trieszten át, * hanem Fiúmén át kapjuk s 
Németország nagy fogyasztó területére ne csak 
Ausztrián keresztül, hanem a tenger felé is el-
juthassanak terményeink. 

Tömör egészszé kivánnók forrasztani a ma-
gyar gazdasági életet egységes viziuthálózat 
segélyével. Gazdasági önállóságunkat, függet-
lenségünket kívánjuk biztosítani általa mindén 
eshetőségre. Jobb módot erre nem tudunk. 

Ha a magyar gazdának nem czélja, nem 
törekvése, akkor ne követelje a viziutakat; de 
aki egészséges, önálló fejlődést akar a magyar 
gazdasági életben minden téren, aki fel akarja 
szabadítani a magyar mezőgazdasági termelést 
a nyugati tőzsdék járma alól: az sürgősen kö-
vetelje a viziutak kiépítését, mint olyan beru-
házást, mely nemcsak az iparnak és kereske-
delemnek, de" a mezőgazdaságnak is érdeke. 

Hogy a Fiuméhez építendő viziuton majd 
beözönlik a tengerentúli idegen gabona vagy 
az olasz bor : olyan érv, mely a magyar gazdát 
mosolyra készteti. Ne építsünk kaput a házra, 
nehogy a tolvaj bejöhessen! Egy szem idegen 
gabona, egy csepp olasz bor be nem jő, ha 
be nem hozzuk; amit pedig behozunk, azért 
hozzuk be, mert szükség van reá; ha nincs 
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szükség reá, passzióból, az értékesítés reménye 
nélkül nem hoz be senki. Se a gabonánknak, 
se a borunknak áz árát ne féltsük mi a csa-
tornáktól. Ha jó a gabonánk és jő a borunk s 
olcsón tudjuk szállítani, talál az vevőre min-
denütt a világon. 

Arról van szó, hogy gazdasági bajainkon, 
melyeknek súlyát a gazda érzi legkeserve-
sebben, az állam anyagi erejében mért idő 
alatt végzendő nagy beruházásokkal segítsünk, 
hogy munkához. fögváh az állam, mozgalmas 
élet váltsa fel a pangást. Arról van szó', hogy 
oly beruházások történjenek, melyeknek nem-
csak az ipar és kereskedelem, hanem a mező-
gazdaság is közvetlen hasznát veszi. Oly be-
ruházásokra van szükség, melyekkel uj téiiye-

•zőt teremtünk a forgalomban, uj forrásokat 
;nyitunk a •> nemzeti jólétnek és ellensúlyozhat-
juk a nyugati yeszedelmeket. Ezért gondolunk 
a természetes és mesterséges viziutak fejlesz-
tésére . s 'azon óhajok megvalósítására, melye-
ket az ország gazdaközönsége félszázad óta 
hangoztat. 

Az ország szive, a magyar Alföld csator-
nákat követel. Nemcsak azért, hogy munkát, 
kenyeret adjunk a népnek, hanem azért is, 
hogy a behatóbb gazdálkodás lehetősége bizto-
sittassék. Gazdasági függetlenségünk, szabad 
kivitelünk érdekei a tengerhez ve?ető viziut 
kiépítését követelik. 

Kicsinyes aggodalmak nem állhatják út-
ját ennek a nágy nemzeti munkának, mélynek 
sikerétől,az ország jóléte függ. 

, Krisztinkovich Ede, 

Alkalom adatván fenti czikkre, még annak 
megjelenésé előtt észrevételeimét megtehetnem, 
teszem ezt egészröviden a következőkben: 

Előre bocsájtani kivánom, hogy behatóbban 
ez alkalommal azért nem terjeszkedem ki Krisz-
tinkovich ur igen érdekes fejtegetéseire, mert 
egyrészt saját álláspontomat e kérdésben e 
lapok hasábjain csak legutóbb (Köztelek f. évi 
október 30-án megjelent 85. szám) fejtettem ki 
elég részletesen, másrészt pedig az egyesület 
közgazdasági szakosztályának egyik legközelebbi 
ülésében tárgyalásra kerülvén a hajózó csator-
nák ügye, ott alkalmam lesz a kérdést egész 
terjedelmében felölelnem s a pro és kontra 
felhozható előnyöket és hátrányokat legjobb 
tudomásom szerint kidomborítanom. 

Most téhát csupán egy-két félreértés ki-
magyarázására kívánok szorítkozni. 

A tisztelt czikkiró urnák az az állítása, 
hogy e sorok írója kétségbe vonta a hajózó 
csatornáknak a mezőgazdaságra háramló nagy 
előnyeit — félreértésen alapszik, mert ilyet 

' soha és sehol sem állítottam. — Adott körül-
mények között és általánosságban szólva a 
hajózó csatornák mezőgazdásági előnyéiről, 
ezeket feltétlenül elismerem." — Ámde igenis 
kétségbe vontam és vonom, hogy a szóban 
forgó és 500 millió koronára preliminált ma-
gyar csatornahálózatból oly óriási nagy előnyök 
háramolhassíinak mezőgazdaságunkra, főleg az 
olcsó szállítás révén, amint ezt á csatorna-
barátok állítják. — Kétségbe vonom pedig ezt 
azért, mert a Kárpátokon és Karszton építendő 
hegyi csatornák létesítési és üzemi költségei az 
olcsó szállítás előnyeit eleve kizárják s igy a 
legfőbb érv gyanánt előtérbe tolt „olcsó szállí-
tás" nem egyéb képzeiődésnél. 

Ezzel a felfogásommal annyira nem állót 
egyedül, hogy a csatornázás leglelkesebb barátjái 
is egyszerűen kárhoztatják e hegyi csatornák 
létesítésére irányuló terveket s a legilletékesebb 
helyen sincsen szó' egyébről, . mint a' Duna-
Tisza közötti és a vukovár—sabáczi csatornák 
megépítéséről, egyetemben a hajózható folyók-
nak hajózásra alkalmassá tételevei — mely 
utóbbi munkálatok már a földmivélésügyi. kor-
mánynak e czélra rendelkezésre bocsájtott hitel 
révén tudvalevőleg foiyamatban is- vannak. — 
Illetékes helyen azonban nincs szó sem a kár-
páti, sem a karszti hegyi - csatornákról, sem 
pedig a szatmár—debreczen— csongrádi csatorná-

- _ . < 
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ról, ellenben a Duna-Tisza közötti : csatorna 
létesítése oly módon terveztetik, hogy ,30—40 
ezer hold föld öntözése váljék lehetővé, , 

Ezt a tervezetet kétségkívül nincs egyet-
len gazda, aki örömmel ne üdvözölné, mig a 
Krisztinkovich ur által terjesztett tervnek a 
gazdák táborában bizonyára kevés bive akad. 

Nem tudom, vájjon foglalt-e valaha az 
OMGE. oly értelemben állást azon csatorna-
hálózat kiépítése mellett, melynek kiépítését 
Krisztinkovich szorgalmazza, de azt határozottan 
tudom, hogy az utolsó évtizedben ily értelmű 
állásfoglalás e testület részéről nem tör tén t .— 
Hivatkozom ennek bizonyításául a IH. orsz. 
gazdakongresszus által elfogadott határozati 
javaslatra, mely szerint a kongresszus ki-
mondta : hogy nyers terményeink versenyképes-
sége érdekében szükséges, miszerint meglevő 
viziutaink az ú jszerű folyamhajózás jogos 
igényeinek megfelelő, állapotba helyeztessenek 
s egy okszerűen keresztülviendő csatornaháló-
zat létesítésének előfeltételei biztosítása mellett 
a kezdeményezést aúnak kiépítésére az állam 
minél előbb megtegye". 

Ez áz állásfoglalás nézetem szerint he-
lyesén másként nem értelmezhető, mint ugy, 
hogy a csatornahálózat (melynél hegyi csator-
nák soha szóba sem jöttek) lassan, fokozatosan, 
az eredmények bevárásával és mérlegelésé-
vel építtessék ki, nem pedig 500 milliónyi 
áldozattal1 egyszerre s rövid idő alatt, vagyis é 
javaslatnak veleje, jó magyarán mondva az, 
hogy lassan a testtel. 

Hogy miért kellene nékünk mindenáron 
drága hegyi csatornán keresztül juttatunk ter-
mékeinket még a német piaczokra is, mikor 
azokra az osztrák viziutakon % eljuthatunk, 
annak indokát megérteni képes nem vagyok, 
még kevésbbé birom belátni, hogy a tengeri 
uton olcsóbban fogjuk terményeiket e piaczokra' 
kivihetni. Ellenben bizonyára minden gazda 
osztozik velem abbeli aggodalmamban, hogy a 
tenger felől utat nyitva, feltétlenül elősegítjük 
az idegen termékek behozatalát, mert azt az 
érvelést, hogy ha nincs az idegen terményekre 
szükség, azok be sem jönnek — a tények meg-
czáfolják. 

Ki állithatja, hogy szükségünk van az 
olasz bor-, a román gabona-, vagy a szerb 
marhabehozatalra, ki nem ismeri a gazdáknak 
e miatti állandó panaszait, s mégis, nem-e 
öltött oly mérveket ezek behozatála, amely 
gazdáink nagymérvű anyagi megkárosítását ered-
ményezte és eredményezi. De tovább megyek. 
Nem hangoztatják-e bizonyos oldalról, hogy az 
őrlési forgalom, eltörlése végleg tönkretette a 
dunai hajózást s ennek érdekében is nem 
követelik-e az őrlési forgatom visszaállítását, 
holott csak nem fogja senki' sem vitatni, hogy 
erre mezőgazdaságunknak szüksége van. 

Az idegen termékek bóözöhlésének veszélye 
tehát — a viziutak révén — aligha mondható 
kicsinyes aggodalomnak s aligha fogja mosolyra 
indítani gazdáinkat, mert évtizedek óta saját 
kárukon tapasztalták, hogy felsőbb tekintetekből 
türniök kell az idegen termények beözönlését, 
melyek ha a politikai szempontok fognak _ mérv-
adóak maradni a jövőben is, az olcsó viziuton 
még nagyobb mérvben fognak beözönléni. 

Egyébként, mint emiitettem, mérvadó helyen 
nem is tervezik a csatornahálózat oiyatén ki-
építését, amint azt Krisztinkovich hirdeti, s a 
melynek keresztülvitelét állampénzügyi szem-
pontok egyenesen kizárják. Azt a rengeteg pénzt 
különben sokkal hasznothaj tóbban is be lehetne 
fektetni a mezőgazdaság javára, mint a javasolt 
csatornahálózat révén. 

Ezzel a pénzzel meg lehetne oldani az 
olcsó hitel kérdését, létesíteni lehetne közrak-
tárakat, a kistermelőnek réndelkezéséré lehetne 
bocsájtani jó vetőmagot s ha a gazdának mód 
adatnék uzsorakamatos pénz helyett olcsó hitelt 
ígénybevennie, ha termését a jó vetőmaghasz-
nálat és behatóbb mivelés révén fokozhatná, 
ha gabonáját n e m volna kénytelen a legolcsóbb 
árakon azonnal aratás után elvesztegetni, haneiú 

a közraktári intézmény segélyével s a kedvezőbb 
körülmények kihasználásával jobb áron értéke-
síthetné, akkor azt a szállítási külömbözetet, 
mely a vasút és hajó viteldijai között fennáll, 
igen könnyen elviselhetné. 

Bizonytalan vállalkozásnak mondottam az 
500 millió korona költséggel előirányozott 
csatornahálózat létesítését s annak mondom 
most is; mert semmi biztosítékot sem látok arra, 
hogy az ahoz fűzött vérmes remények be fog-
nak-e váltatni'. Amikor azonban a magam részé-
ről a Krisztinkovich által javasolt csatornahálózat 
kiépítése ellen foglalok állást, azzal nem azt 
mondom, hogy egyáltalán ne építsünk csator-
nákat . Igenis építsünk olyat, amely az olcsóbb 
szállítás mellett öntözési czélokra is alaklmas, 
aminőnek például a Duna-Tisza közötti tervez-
tetik s amelynek létesítése mellett egyéb oly 
mélyreható indokok is szólanak, melyek kifej-
tésé é helyütt messze vezetne, de amelyeket a 
fentemiitett szakosztályi ülésen részletesen ki-
fejteni alkalmam lesz. Jeszenszky Pál. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutjra Ferencz. 

A sertésvész Baranya és Somogy 
vármegyék déli részén. 

; E tárgyról már annyiszor volt Szó az 
egyes szaklapok hasábjain, hogy az ember 
kirneritettnek is képzeli ; de fájdalom, attól még ' 
iugylátszik nagyon, távol állunk, mert a sertés-
vész még most is egyre szedi áz ő nagy adó-
já t és ma már sok sertéstenyésztő gazda meg-
alkudna a sorssal és szikesen . beleegyezne, 
abba, hogyha az évi malaczszaporulatnak fele 
elhullana is, legalább csak fele maradna 
meg és legfeljebb még csak azon óhaja 
maradna fenn, hogy a vész bár olyankor 
jönne, midőn a malaczok, illetve süldők, még 
a drága eleségből nem sokat fogyasztottak. De 
:mivel a végzettel szerződést kötni nem lehet, 
íigy e rettentő állatbetegség előtt is nyitva van 
az ut teljesen és szabadon uralkodik az ország 

• minden részeiben és az ő szeszélyétől függ, 
hogy sertésnyájunkat mely időben : tavaszszal 

'nyáron, őszszel, vagy télen, avagy ez évszakok 
i közép idejében és mily korban támadja meg. 
: Miután a sertésvész kiirtása, illetve annák meg-
gvógyi tálsára, a tudomány még biztos fegyver-

! rel felszerelve nincs, .tehát e, tárgy sincs kime-
'r i tve. Azért bátorkodtam én is a tollat felvenni 
és tapasztalataimat a sertésvész körül e lapban 
leírni, a baj folytonos ismétlődésének okaira 

; rámutatni és végül szerény véleményemet a 
sertésvész kiküszöböléséről, kiirtásáról nyilvá-

! nitani. 

A sertéstenyésztés e vidéken, beleértve 
Somogy vármegye szigetvári és barcsi, valamint 
Baranya vármegye szent-lőrinczi és siklósi 
szolgabírói járásait, ugy az uradalmaknál, mint 
a magánosoknál és a polgárságnál már régi 
időtől fogva igen magas színvonalon állott. 
Azon szép is kitűnő göndör szőrű, fehér man-
galicza anyag, mely innen kikerült, méltán 
versenyzett az ország e fajbeli legjobb anyagá-
val. Aki a 80-as években Baranya-Vaiszló, 
Baranya-Sellye és Gyöngyösmellék, minden-
heti sertésvásáráit figyelemmel kisérte, meg-
győződhetett arról,, hogy az itteni kisgazdák 
körében is mily szépen virágzott a sertéste-
nyésztés és kereskedés és hogy az e vidéken 
csak a kisgazdák által tenyésztett sertésekből 
sokszor egy-egy baranya-sellyei hetivásárra 
6—7000 drb volt a felhajtás, országos vásár 
alkalmával sokszor még a 10,000-et is meg-
haladta. De nem is ismerek az országnak egyet-
len részén sem olyan népet, mint különösen e 
vidék drávamenti magyar és horvát közsé-
geinek lakósságát, ahol a sertéstenyésztés, 
nyerészkedő tartás, annyira átment volna a 
pórnép vérébe, legyen az gazdag vagy szegény, 
mint itt. 

El merem bátran mondani, miszerint e 
vidéken mai napig is majdnem minden polgár 
emberben egy szakavatott kanászt, sertéste- , 
nyésztőt és sertéskereskedőt vagy sertéskupe-
czet fedezhetünk fel, akik a mai szomorú idő-
ben is görcsösen ragaszkodnak az elébb oly 
szépen jövedelmező mesterségükhöz. Nagyon 
sokszor ezen „ sertésmánia1" az illető kis-
birtokos mezőgazdaságának kárával járt , mert 
az illető, mig sertésein hizlalta szemeit és sa já t 
maga volt annak pásztora is, igy saját szemé-
vel is hizlalta szép sertéseit, mezőgazdaságát 
pedig elhanyagolta. Ez még mai napig is igy 
van itt, csak az a szomorú dolog, hogy a mai 
sertésvészes világban nagyon sokan tönkre is 
mennek közülük a sok spekuláczióban. 

Tehát e vidéken lakó igen sok gazdatiszt 
társam, igen sok nagyobb városi sertéskeres-
kedő tanúságot tehetne arról, hogy az általam 
leirt vidéken és helyeken a sertéstenyésztés, a 
sertésekkel való kereskedés, üzérkedés a nép 
körében annyira fejlett, annyira el van ter-
jedve, miszerint ehhez hasonlót az ország többi 
részeiben nem igen iehet észlelni. 

E vidékre a sertés vész 1895 őszén észak-
nyugati irányból kezdett mindig alább nyomulni 
és én hozzám a Dráva mentéhez, a Somogy-
megye szigetvári járás Sztára község Erzsébet-
pusztájára, 1896 januárban jött és a cseléd-
sertéseken tört ki először s az is bizonyos, hogv 
a legnagyobb elővigyázat mellett is a szomszé-
dos baranyai Sós-Vertike községből hurczolta-
tott be. Azon időtől fogva a sertésvész.e vidék-
nek ha nem is állandó, de bizonyosan egy év-
ben kétszer jelentkező vendége és eddigelé nem 
volt mód, hatalom, ami annak út já t állotta 
volna. Az első megjelenés volt a legborzasz-
tóbb, mert akkor a tenyész sertések kan- és 
emseállománya 50%-át , a malaczszaporulat 
94°/o-át elsöpörte. 

Nem akarom a becses olvasó türelmét , 
azzal is fárasztani, hogy az egyes évek kalami-
tásait számokban hosszadalmasan leírjam, h a n e m 
erre nézve legyen elég annyit mondanom, hogy 
különösen uradalmakban minden legszigorúbb 
óvintézkedések megtétele mellett sem tudták 
a baj t soha kikerülni, (hogy miért, a r ra majd 
később rámutatok) s ez minden esztendőben 
kétszer keresi fel ugy az egyeseket, mint az 
uradalmakat. Az időben nem válogat, jön az 
az év bármely szakában és hónap jában ; az 
öregállományt az első év után soha sem bán-
totta, csak a téli és nyári ellésekből veszi ki 
mindig a maga adóját és épen e két féleség 
miatt lehet bizton kétszer várni e rettenetes 
vendéget. Védekezés, szérum-ojtás, a betegek-
nek alkohol adagolása, hullák etetése, szigora 

1 elkülönítés, legelő változtatása stb. stb., szóval 
ami a szaklapok hasábjain ajánlva vagy taná-
csolva volt, mindennel kísérleteztünk, de ered-
ményre nem vezetett. 

Az egész sertésvészben az a tapasztala-
tunk, hogyha a január végi, február közepéig 
ellett malaczokat leválasztáskor támadja meg a 
vész, 94—96%-ot is elseper. Ha ugyanezt a 
malaczot május, juniusban támadja meg és 
nagy melegek vannak, akkor szintén több az 
elhullás és kevesebb, ha julius, augusztusban a 
tarlón éri utói őket a baj. Enyhe tél mellett a 
betegség enyhébben lép fel, mig nagyon nagy 
hidegben, h a még gyenge a falka, például csak 
5—6 hónapos, erősen pusztít. Szóval oly szeszé-
lyes e nyavalya, hogy annak mindenféle szeszé-
lyeit, fortélyait még mind manapság sem ismer-
jük és ugy nem is védekezhetünk ellene. Egy 
esetet emlitek például : egyik évben saját 
koczáimmal nyári elletést is csináltattam. A téli 
februári süldőim közt a vész szeptember hónap 
elején ütött ki, amidőn még az augusztusi 
malaczok szoptak; daczára annak, hogy az anya-
sertések mindennap az erősen fertőzött falka 
közt jártak és este a legelőről hazajövet a 
szopós malaczokat táplálták, azért a szopós 
gyenge malaczok közt a ba j mégsem ütött ki, 
banem csak negyedéves korukban érte őket 
utói és akkor 5 2 % .elhullott. 
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Hanem egy dolgot, hogy a baj csakugyan 
ragályos, ma már az eddig konokul nem hivő 
pórnép is kezdi belátni, de azért még sem vé-
dekezik ellene. És éppen itt van azon körül-
mény, amire az intéző körök figyelmét fel akarom 
hivni, ami miatt a behurezolás elleni védekezés 
majdnem lehetetlen. Hiszen a fertőzést sokszor 
talán a levegő, a kánya, mely előszeretettel van 
különösen télen a sertésnyájak között és a 
sok oláh és kolompár czigány is tovább viszi. 
Ez utóbbiak, éppen a hulla felásása és ellopása 
meggátlása miatt, minden rondasággal bekent 
és 4°/o-os kreolinos vizzel leöntött, megszago-
sitott hullát is felássák és ellopják, amit már 
nem egyszer magam is tapasztaltam. 

Van ennél még a sertésvész behurczolá-
sának egy sokkal nagyobb és legfőbb akadálya, 
az pedig nem más, mint az e vidéken általá-
nosan elterjedt, a zárlatot kijátszó sertéscsem-
pészet. Az előbbi sorokban rámutattam e vidéki 
köznép úgynevezett „sertésmániájára" t . i . , hogy 
itt minden ember vagy kanász vagy sertéstartó 
spekuláns vagy sertésügynök. Valamint Somogy 
vármegye kanászai az egész országban híresek 
voltak a régi időben viselt dolgaikról, éppen 
ugy elmondhatom most is, hogy e vidék nagy 
serléskereskedelme mellett a tilalmas időben a 
serléscsempészet sehol sincs annyira kifejlődve, 
mint éppen e vidéken. Sehol oly ügyesen és 
oly nagy furfanggal nem űzik e mesterséget, 
mint éppen itt, sertésvészes, köröm- és száj-
fájásos tilalmi időkben. A hatóság eddigi min-
den intézkedése itt megakad s a mostani elő-
vigyázati rendszer mellett annak meggátlása 
teljesen lehetetlen is. Szlavóniából a Dráván 
akármely réven át csempészik a sertést, sőt ha 
a réveket, átjárókat nagyon őriznék, akkor május 

, hónaptól kezdve, midőn a viz már melegebb, a 
csempészek csónakok közé veszik a sertést és 
apró falkánként ugy úsztatják át a Dráván. És 
ezek az Isten tudja honnan összeszedett sertések 
mind rendes marhalevéllel járlattal, állíttatnak 
be vásárokra. A sertésvészt pedig a mai időben 
legtöbb helyen eltitkolják, nehogy a vásárok 
lezárassanak, sőt még intelligens gazdák ré-
széről is táplált azon általános nézet van 
elterjedve, hogy a vásárok lezárása a baj 
meggátlására nézve semmit sem ér, hanem 
inkább az volna kívánatos, hogy az ország 
összes állománya összekeveredjen s igy a baj 
hamarább megszűnne. Ilyen körülmények kö-
zött tele van beszélve a járási hatóság feje, a 
körjegyző urak, a községi birók, sőt még a 
gazdatisztség is a cselédség és köznép azon 
jajgatásával, hogy a zárlattal mekkora káruk 
van, pedig a zárlat semmit sem é r ; mintegy 
nyomást akarnak gyakorolni arra nézve, hogy a 
kiütött vész be ne jelentessék. 

Baranya-Sellyén, az évet már nem tudom 
megmondani, a sertésvész miatt háromszor lett 
lezárva a hetivásár egy esztendőben, mert 
amint a vásár felszabadult, 4— 6 hét múlva a 
vész u j ló l fellépett. Miért? Mert lelketlen 
sertéskupeczek, csempészek, nem* riadnak visz-
sza semmi faradságtól és elmennek 2—3 napi 
járó földre és épen azt a helyet kutatják fel, 
hol a sertésvész fellépett s a hol mindenki 
potom áron akar túladni sertésein, hogy a 
vészben el ne dögöljön. Az illető csempész 
nem törődik, ha fele az uton el is döglik, csak 
a másik felét állithassa be a legközelebbi heti-
vásárra. Mert ha a sertésnek csak kevéssé tűr-
hető ára van, ő akkor is 40—50°/o-ot nyer a 
vészes helyről potom áron vett s az egészsé-
ges helyre becsempészett és egészségesnek vé-
lelmezett sertéseivel. Innen származik azután 
azon körülmény, hogy a sertésvásárok mindig 
tele vannak fertőzött állatokkal és igy ezek a 
vásárra hajtott s esetlegesen el nem adott akár 
vészmentes, akár vészen át nem ment állatok-
kal érintkezve, a bajt ujolag kihurczolják a fal-
vakba, pusztákba, ami azon uj szaporulatot, 
mely azon helyben egy megelőző vész után 
keletkezett, menten újból megtámadja. A vész 
pedig mai napon a legtöbb esetben — amint 
előbb is emlitém — el lesz titkolva s azzal na-

gyon keveset törődik ma már akárki is és ezen 
örökös körülforgása a bajnak a mai rendszer 
mellett meg nem szűnik soha. 

Az a kérdés, mit lehetne tenni, hogy a 
sertésvész ujabb és ujabb fellépésének valami 
utja állassék, esetleg ki is irtassék? Szerény 
és csaknem meggyőződésszerü nézetem szerint 
erre nézve a következő volna szükséges: 

1. a sertéscsempészet minden uton-mó-
don való megakadályozása, a legszigorúbb esz-
közöktől sem riadva vissza és 

2. a sertések piaczon való árulásának 
Va, s/4, akár egy évig tartó eltiltása, ahol a 
szükség ugy kivánja. 

Nagyon természetes, ez alól kivételt ké-
peznének a fővárosi és más nagyobb városi 
sertéspiaczok, ahol a sertés azonnali fogyasz-
tásra vagy feldolgozásra adatik el, mert az a 
sertés már többet a vidéki tenyésztőkhöz nem 
hurczolja ki a bajt. Le kellene zárni a vidéki 
sertéspiaczokat, ahol spekuláczióra az emberek 
cserélnek-berélnek, adnak-vesznek egymástól; 
még egyik községből a más községbe való át-
hajtást, egyik község polgárainak a másik köz-
ség polgáraitól való vásárlást is be kellene 
tiltani s a polgárok szükségleteiket csakis saját 
községükbeli polgártársaiktól szerezhetnék be. 
Egyszóval a sertés mai szokásszerinti vásáro-
koni kereskedését be kellene szüntetni s a 
kisebb gazdák kezéből ezáltal a kupeczkedést 
kivenni. Nagyon természetes, hogy a hizlalók 
részére szükséges sertésbevásárlás meg legyen 
engedve, de ezekért a hizlalók jöjjenek ki 
fal űzni és ott a bevásárlást megtéve, a leg-
közelebbi vasúton azonnal el legyen szállítva. 
A hizlalók vevői nagyon jól tudják, hogy a 
hizlaló részére az anyagot hol szerezzék be és 
azok felkeresik a tenyésztőket szívesen és igy 
akiknek arra való eladó sertései vannak, nem 
kell attól félniök, hogy az a nyakukon vész el, 
vagy maguknak kell azt elfogyasztaniok. 

Ezek volnának azon módozatok, amelyek-
kel a sertésvészt kiküszöbölni vélem s azt hi-
szem, annyival inkább, mert az ország egyes 
részeiben, ahol a sertéstenyésztés inkább csak 
helyi érdekű fogyasztásra irányittatik és vára-
kozás nincs, ott a vész csak egyszer lépett fel 
s azóta sohasem. 

Máttyus Samu. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdés. 
585. kérdés. Kérem szíveskedjék 

„Levélszekrény" rovatban értesíteni, hogy a 
Formalin-hordólámpa tényleg niegfelel-e azon 
czélnak, hogy vele a bűzös, dohos hordók 
használhatókká tétessenek. E. F 

586. kérdés. Kérek szíves felvilágosítást 
adni arra nézve, hogy egy hold homoskos 
talajú szőlőre mennyi kőbányai sertés-trágya 
szükséges és mi módon kell azt felhasználni 
keverve, vagy lehet csak abban az állapotban 
ahogy megkapjuk. Egy előfizető. 

587. kérdés. Gazdatársaim, kiknek ta-
pasztalatuk van burgonyahizlalás körül, igen 
leköteleznének, ha azokat a Levélszekrény ut-
ján közölni szívesek volnának. Wolf össze-
állítása szerint 15 kg. burgonya megfelelne 35 
kg. savanyitott répaszeletnek, felvehető-e ezen 
arány ? Burgonyafeleslegemet, melyet se 
szeszgyárban, sem piaczon értékesíteni nem 
tudok, szeretném hizómarhával feletetni. 

588. kérdés. Lehet-e a komlóst őszszel 
megmetszeni ? Sz. K. 

589. kérdés. Magyarország mely vidéke 
felel meg legjobban a ' kajszinbaraczknak? 
Termelik-e ott nagyban ? Hány évig tart n ' 
fa termőképes lesz s meddig marad 
Számithatok-e minden évben termésre? Hány fát 
ültethetek egy k. holdra ? Közepes termés alkal-
mával hány kg.-t hoz egy f a ? Mik az ellen-
ségei s azok ellen a védő szerek? B. R . 

590. kérdés. Egy olajgyár felállításánál 
czélszerübb-e hydraulikus préssel avagy extrak-
czió által az olajt nyerni, micsoda előnynyel 
bír egyik a másik fölött és melyiknek felállítása 
előnyösebb viszonyaink tekintetbe vételénél? 
Megjegyezni bátorkodom, hogy az olajnyeredék 
főkép kendermag és repczéből terveztetik. 

K. Gy. 
591. kérdés. Egy 500 méter hosszú víz-

vezetéket akarok csinálni, hogy a viz saját ere-
jén feljöjjön a majorba, erre alkalmas lVs" 
átmérőjű vascsövekre alkuszom, melyek ott 8 
év óta vannak a földben, de 3—4 év óta nem 
használtatlak. Az egészet megkapom 100 frton, 
vájjon jó lesz ezen cső vizvezetésre, tekintve,-
hogy a viz ivóvíznek is használtatnék, avagy _ 
jobb erre az égetett agyagcső, avagy talán az 
alagcsö is megfelelne ? B. L. 

592. kérdés. Egy üvegházat építtetek és 
pedig: a hátsó fal 150 cm. téglaalapon 
6 méter magas 50 cm. széles és az egyik 
helyiségben 14 méter, a másikban 8 méter 
hosszú, a mellső fal 50 cm. magas, 50 cm. 
széles. A hátulsó fal tetején levő 15 cm. vastag 
gerendájához és az első fal gerendájához van 
minden 30 cm. távolságra megerősítve a T alakú 
vasakból készült ív-pár, mely 3 helyen van 
összeerősitve. Ezekre jön pedig az alsó ivre 
1V2 mm., a felsőre 2 mm. vastag üvegtábla. 
Egy-egy sínpár súlya 40 kilogramm üveg és 
kitt nélkül. Tisztelettel kérem méltóztassék a 
„Feleletek" rovatában engem értesíteni, vájjon 
a hátsó fal elég szilárd-e ahoz, hogy a sínpárok 
által kifejtett nyomást 14 és 8 méter hosszu-
ságban kibírja. Nem lenne-e tanácsos a 8 méteres 
helyiségben 3, a 8 méteresben 2 támaszt adni 
a sínek alá faltól falig elhelyezendő gerendá-
val, vagy esetleg á hátsó fal külső oldalá-
hoz volna tanácsos tégla támaszokat építtetni. 
Ez utóbbit azonban ha lehetséges, szeretném 
mellőzni, mert az épületet elcsúfítja. 

K. J. 

Felelet. 
Hordók megoltalmazása penészedéstől. 

(Felelet az 585. sz. kérdésre.) A formalin-fej-
lesztő lámpák, ha idejében és rendszeresen 
alkalmaztatnak, éppen ugy megoltalmazzák az 
üres boros hordókat a penészedés elíen, mint 
a rendesen végzett kénézés; mert a forma-
lin (helyesebben formaldehyd) fertőtlenítő ha-
tású és meggátolja a bomlasztó gombák rom-
boló munkáját. Már megbüzösödött, dóhosodott 
vagy penészesedett hordót a formaim épen 
ugy nem tesz használhatóvá, mint semmi más 
szer sem; az ilyen hordót ki kell bontani, ki-
surolni vagy kikaparni és aztán befenekelve, 
alaposan kiforrázni vagy még czélszerübben 
kigőzölni. Ha ezt elmulasztjuk, a hibás hor-
dóba töltött bor is többé vagy kevésbé megfog 
romolni. Gy. I. 

Sertéstrágya szőlőre. (Felelet az 586. sz. 
kérdésre.) A sertéstrágyának szőlőre való hatá-
sát illetőleg még nem rendelkezünk elegendő 
tapasztalattal arra, hogy annak hasznára és 
alkalmazásának módjára s mennyiségére biztos 
véleményt alkothatnánk. 

Az aránylag kis számú megfigyelések 
szerint a homoki szőlő terméshozamát a hízó 
sertés után kapott trágya fokozhatja, de hogy 
hatása egy éven tul is terjedjen, szükséges 
azt szuperfoszfát műtrágyával együtt alkalmazni. 
A mennyiséget illetőleg egy kataszteri holdra 
mintegy 100 — 150 métermázsa friss sertés-
trágyát vagy helyette 30—50 métermázsa 
szárított trágyát lehet számítani s vele együt-
tesen még 100 kilogramm közönséges (16%-os) 
szuperfoszfátot kell alkalmazni. Az elhintés ideje 
vagy őszszel a fedés után van vagy tavaszszal 
a nyitás előtt, amikor a trágyát a bakhátak 
(sorok) közt húzott sekély árkokba hintjük szét 
egyenletesen és kissé alátakarjuk. Gy. I. 

Marhahizlalás burgonyával. (Felelet az 587. 
Mzámu kérdésre.) A burgonya és a besavanyított 
répaszelet közötti értékviszony áltag olyan, hogy 
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10 kg. burgonya körülbelül ugyanakkora hizlaló-
hatást képes kifejteni, mint 29 kg. besavanyított 
répaszelet ; de miután e két takarmány nagyon 
változó összetételű, a közöttük levő értékviszony 
csakis vegyelemzés által állapitható meg akkor, 
ha bizonyos burgonya s répaszeletekről van 
szó. Marhahizlalásra nagyon alkalmas a burgonya, 
mert keményitőgazdagsága miatt csak kevés 
darával kell megtoldanunk: A burgonyából ete-
tendő napiadag 75 kg.-ig is fölmehet 1000 kg. 
élősúlyra, de legczélszerübb 40 kg. körül ma-
radni, mert a túlzott burgonyaetetés sömörrel 
szokott végződni. Miután 40 kg. burgonyában 
átlag 9"5.: kg. emészthető szervesanyag foglal-
tatik s miután 1000 kg. élősúlyra 16—20 kg. 
emészthető anyag számítandó, csak mintegy 
10 kg. széna, 5 kg. szalma vagy polyva, 0 '3—4 
kg. tengeridara szükséges, hogy az állatok gya-
rapodásával megelégedve lehessünk. Minél ke-
vesébb burgonyát etetünk, annál több darára 
szorulunk, mert az elvont burgonya tápláló al-
katrészeit csak a dara pótolhatja kellően s nem 
a szálastakarmány. Gselkó. 

Lehet-e komlóst őszszel megmetszeni! 
(Felelét az 588. ké'désre.j Lehet. Öszszel szok-
ták a komlót megmetszeni, de ezidőszerint, 
(november közepén vagyunk) csak ugy lehet, 
ha a föld még le nem fagyott! Oly vidékeken, 
a hol nem járnak erős téli fagyok, a komló 
nem laza földben van ültetve, ott rendszerint 
megszokták a komlót metszeni. Erőltetett dolfcg 
azonban ott, a hol a komló talaja laza vagy 
tavaszszal vizes, s a hol té len át nagy hidegek 
j á rnak : mert ott könnyen elfagy a komló. 
A tőben télen át is van nedvkeringés, ha már 
most metszük a tövet, ugy a keringő nedv a 
rügyekbe tolul, s a tokot bizonyos fokig fej-
leszteni fogja, mig a fagyott földbe érve, el-
fagynak. Az őszi metszés czé l j a : 1. hogy ezt 
az aprólékos munkát már ekkor elvégezvén, 
tavaszszal a gazda más munkába foghat, 2. 
fontosabb czélja azonban az, hogy az őszi 
metszés tavaszszal hamarább fejlődvén mint a 
tavaszi metszés után, hamarább is fog virítani 
s érni. Épp e szempontból sok termelő kertjé-
nek egy részét (Va vagy Va-ét) még ősszel 
megmetszi, ezáltal kétérésüvé tévén komlóter-
mését (sokszor 2 hét a fejlődési különbség), 
münkamegoszlás áll elő, nem érvén egyszerre 
a komló, nem is szedetik az egyszerre, a 
száritóba is sorjába kerül, ugyanugy a izzasztó 
garmadába. A toboztermésben különös elté-
rés nincs, az tehát közös zsákokban mehet 
a piaczra, de sokszor a korai termés a sör-
gyárakban beállott szükség miatt jó és biztos 
áron szokott elkelni. Csérer JLajos. 

Kajszinlbaraczk-termesztés. (Felelet az 
589. sz. kérdésre.) Magyarország majdnem min-
den vidéke — leszámítva természetesen némely 
felsőbb zord égalju megyénket — a nyári 
baraczktermesztésre többé-kevésbé alkalmas. 
Legnagyobb mértékben termesztik az Alföldön, 
nevezetesen Kecskemét, N.-Kőrös, Czegléd, 
Halas, Szeged, Újvidék és ezekkel határos 
községekben. Ültetés után a 3—4-ik évben inár 
számottevő terméseket szolgáltat a nyári 
baraczkfa és terem 10—25 évig vagyis addig, 
a meddig él. Ha a téli hidegek és az utó-
fagyok fáját, vagy virágát tönkre nem teszik, 
ugy minden évben számithatni termésre. Ha 
tisztán nyári baraczk lesz ültetve, ugy 6 m. 
sor- és 6 m. tőtávolság mel le t t : 159,7 m. sor-
és 7 m. tőtávolságnál pedig: 117 fa számítta-
tik 1 k. holdra. Természetes, hogy a terület 
alakja, a fekvés, talaj és az alany neme 
szerint ezektől a számoktól mindenkor lesznek 
eltérések, miért is 10—15 fával többet czél-
szerü hozatni és ha esetleg felesleg maradna, 
az külön ültetve, pótlásra nagyon jól felhasz-
nálható. Hogy hány kilogramm termést ád egy 
fa, azt nem lehet megközelítőleg sem meg-
határozni, mert a fa kora, a talaj minősége és 
az időjárás kedvező, vagy kedvezőtlen volta 
stb. felette módositólag hatnak a terméshozamra. 
Az alföldi kertgazdák egy 8—10 éves fa után 
10—50 korona jövedelmet szoktak számítani. 

A nyári baraczkfának és gyümölcseinek, 
aránylag kevés ellensége van. Néhány hernyón, 
melyektől gondos leszedés által szabadithatók 
meg, egy pár gombabetegség szokta a nyári 
baraczkfák levélzetét és gyümölcseit meg-
támadni, amelyek ellen ismét a bordói keverék-
kel lehet sikeresen védekezni. Ezeken kivül a 
nyári baraczkfák az úgynevezett gutaütéslen 
szoktak gyakran elpusztulni. Mivel pedig sok 
valószínűség szerint ez a ba j az előző évi 
tétellel látszik összefüggésben lenni, azért ez 
ellen nem lehet sikeresen védekezni. Ha a 
nyári baraczkfák az őszi levélhullás után 8 — 1 0 % 
bordói keverékkel 2—3-szor annyira beper-
meztetnének, hogy egészen fehérek maradnak 
tavaszig; valószínűleg eredményes védekezés 
volna. A. D. 

Olajgyárban alkalmasabb-e a hidraulikus 
prés vagy az extrakczió'! (Felelet az 590. sz. 
kérdésre.) Az extrakczió eljárás az olajgyártás-
nál jóval előnyösebb, mint a hidraulikus préssel 
való kisajtolás, amennyiben is az extrakcziónál* 
a nyersanyagok a zsirt feloldó anyagokkal vo-
natnak ki, amidőn is azokból az összes zsír 
kiválasztható. Az extrahálásra használt anyag, 
p. o. szénkéneg, benzin stb. elpárologtatása 
után visszamarad a zsír. 

Ennek daczára is az extrakcziós eljárás 
csakis nagyobb ipari gyárakban van alkalma-
zásban, mert az eljárás nagyobb befektetést 
kíván és körülményesebb. Kisebb olajütőkben 
vagy gyárakban ajánlatosabb a hidraulikus 
présekkeli kisajtolás, habár ezen munka mellett 
az olaj egyrésze a pogácsában visszamarad, ami 
azonban takarmányozási szempontból helyesebb 
is, mert ezáltal a pogácsák tápértéke emelkedik 
és jobban is értékesíthetők. —a —a. 

Használt vízvezetéki vascsövek. (Felelet 
az 591. kérdésre.) Mielőtt kérdésttevő az alku 
tárgyát képező régi kovácsolt vascsöveket meg-
venné, midenesetre ajánlatos volna hasznave-
het'őségükről előbb meggyőződnie. Nyolcz év 
ugyan nem oly hosszú idő, hogy a csöveknek 
átrozsdásodásától tartanunk kellene, kivált ha 
azok annak idején czinezve vagy legalább kívül-
belül aszfaltirozva vol tak; de azért mégsem 
felesleges némi elővigyázat már csak azért is, 
mer t a csövek 3—4 év óta nem használva itt-
ott esetleg üresen álltak s e helyeken könnyen 
szenvedhettek. Ha a csövek használhatók, az ár 
méltányos, mert hasonló átmérőjű uj csöveket 
méterenkint 2'40 K. alul sehol be nem szerezhet. 

Nagyobb nyomású viz vezetésére az égetett 
s zománczozott kőagyagcsöveket nem ajánlhatjuk 
nehéz tömítésük miatt. Az alagcsövek pedig 
lyukacsosságuk következtében természetesen 
szóba .sem jöhetnek. Sz. Gy. . 

Üvegház oldalfalainak szilárdsága. (Fele-
let az 592. sz. kérdésre.), Az üvegház külső fala, 
ugy amint azt kérdéstte vő- t e r v e z t e w semmi 
esetre sem szilárd és nem biztos s ezért 
okvetlenül megfelelő megerősítésre szorul. 
Állandóságát azonban nem annyira a vas-
konstrukczió súlya, mint inkább a szél és hó 
sokszor igen jelentékeny nyomása veszélyezteti. 

Hogy mi volna a megerősítés legolcsóbb 
s legmegfelelőbb módja azt határozottan csakis 
az épület pontos tervrajzának ismerete alapján 
dönthetnők el. Valószínűnek látszik azonban, 
hogy a kérdésttevő által is felemiitett s a vas-
ívekkel megfelelően összekötött ferde duczok 
alkalmazása képezi a legegyszerűbb mfegoldást. 

Sz. Gy. 

Gödöllő (1879-1898). 
— Vadászrajz. — 

II. 

Habár nincs is megbélyegezve a szarvas, 
mint a tinó vagy a birka, azért mégis minden 
ilyen vadászterület gondozójának évről-évre 
alapos tudomást kell szerezni az állomány 
mennyiségéről nem, kor, ivar szerint. A minő-
ség szemmeltartása is igen lényeges dolog, 
mert mindenütt, de kivált Gödöllőn, ezen a 

meglehetősen izolált és eléggé silány talaj-
viszonyokkal biró területen, nagyon kell a 
szarvast az elsatnyulástól félteni. A szarvasnak 
itt szükségképen nagyobb területre van szük-
sége, hogy megéljen, hogy fejlődjék, hogy ha-
talmas fejdíszt növeszszen, mint egyebütt, jó 
viszonyok között. Az a törekvés t e h á t : minő-
ségre való tekintet nélkül felszaporitani az 
állományt, nagyon hamar megbosszulná magát. 
Hiszen igy is, minden gond, óvatosság és után-
járás daczára nem lehet azt megakadályozni, 
hogy a gyengébb, még nem arra való bikák 
meg ne folyassanak egyes teheneket. A törvény, 
a vadászszokás, főleg pedig az igazán első-
rangú vadászélvezet épen akkor engedi és kí-
vánja s épen a kiválasztott tenyészanyagnak, a 
kapitális bikának a lelövését, amidőn az a 
fajfentar tás nagy munkáját volna hivatva tel-
jesíteni. Igen természetes, hogy amidőn az 
erős bikák már lelövettek, a gyengék fogják ezt 
a munkát elvégezni — semmi esetre a jövő 
nemzedék érdekében. Tehát már maga a va-
dászat is nagyban hozzájárul a szarvasállomány 
elsatnyulásához, amin azonban senki sem 
fog tudni változtatni, a mig egyetlen vadász-
fülnek meg lesz az értéke azok iránt a szivet, 
lelket, erdőt, mezőt felrázó hatalmas hangok 
iránt, a melyeket a bőgő szarvasbika torkából 
kiereszt. A gödöllői szarvasállomány ma tehát 
határozottan kevesebb azokon a területeken, 
ahol az időközben felszaporodott sertevad, őz 
és apróvad bizonyára amúgy sem szaporítja a 
szarvas létfeltételeit, sőt a vaddisznó, mint 
dúvad amúgy is érzékeny kárt okoz az állo-
mányban. De szaporodott a szarvas a vise-
grádi és nagymarosi erdőgondnokságokban, 
amelyeket az utóbbi években vontak be az-ud-
vari vadászterület keretébe s amely területek 
még tisztán fővadas jellegűek. 

Az a vád, amit az utóbbi időkben gya-
korta lehet hallani, hogy a magyar szarvas a 
legtöbb kűlturterületen elsatnyulásnak indult, 
egy feljajdulás, amely ezen királyi vadunk 
fentartása érdekében mindenesetre megszív-
lelendő, de gödöllői szarvasainkra nem vonat-
kozik. Gondolnak itt mindenre. Kritikusan meg-
válogatják a magállományt, nagy súlyt helyez-
nek a minőségre, korlátozzák az erős bikák 
lelövését és nem sajnálják a csenevész egye-
dek elpusztítását. Az minden ilyen nagyobb 
állománynál előfordul, hogy csenevész példá-
nyokat találunk, a vadászat gondozóinak a 
kötelessége azután ezek lelövésével szaporítani 
az egészséges, tenyészképes vad létfeltételeit. 
A gödöllői szarvas testsúlya nagyobb, mint a 
hegyvidéki visegrádi vagy marosi szarvasé. 
Agancsa csak olyan kapitális, mint ezé, csupán 
a fekete szint, gyöngyözést és agancssulyt nem 
tudja utóiérni. De ez már a vidék természeté-
ben rejlik, ez a s ikv idék ' é s hegyvidék legelőjé-
ben leli magyarázatát és ezt semmiféle mes-
terséges takarmányozással pótolni, a külömbsé-
get kiegyenlíteni nem lehet. Hogy az állomány 
nem visszafejlődött, már csak az is bizonyítja, 
mikép az lelőtt bikáknak majdnem mindig és 
változatlanul 50 százaléka kapitális. 

Vaddisznót 1879-ben lőttek első ízben, 
azóta szaporodtak el. Az első beözönlés való-
színűleg a váczvidéki vagy nógrádi hegyekből, 
vagy a Mátrából került ki. A 90-es évek elején 
volt az állomány a legnagyobb, 1894. év óta 
az orbáncz és sertésvész korlátozza elszaporo-
dásukat. Lelövésük azonban azért szorítkozik 
a minimumra, mert a koronás vadászurnak 
ma a disznó a legkedvesebb vadja, annak 
vadászatát fentartotta. Részint 'azér t , hogy ez a 
kártékony vad egyéb vadnemekben és a szom-
szédos mezőgazdasági területeken ne okozzon 
olyan tetemes károkat, hogy veleszületett kóbor-
lási haj lamát fékezzék; részint pedig, hogy 
vadászatuk sikere biztosittassék az egyéb vadat 
nagyon nyugtalanító hajtók, vagy kutyák mellő-
zésével : a kapitális agyarasokat télen, nyáron 
szórókra szoktatják. Ez a szóró nem egyéb, 
mint egy kisebb e'rdőtisztás valamely csendes 
sűrűségben, amely erdőtisztás a szélre való 
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tekintet miatt, lehetőleg minden világtáj felől 
cserkészuttal megközelíthető. 

Sokszor hallottam egyik-másik, ahhoz nem 
értő embertől kicsinyelni azt a vadászati módot, 
amely az erdők zordon feketekabátos remetéjét, 
csöveskukoriczával csalogatja a biztos lövés és 
cső elé. Nem látott ez a jó ur még ilyet soha, 
nem is érdemes arra, hogy valaha meglássa, 
nem is fog az cserkészve vadkant lőni soha. 
Az a szóró csupán arra való, hogy a vadkant 
egy megközelitőleg bizonyos időben, minden 
valószínűség szerint bizonyos helyen sejtsük : 
de be kell azt bizony jó széllel, nagy gonddal, 
a legnagyobb óvatossággal és szerencsével 
cserkészni, ha az ember lövéshez akar jutni 
ezekben a disznólakta kefesürüségekben, nem 
ritkán közvetlen közelből egy ilyen elszánt, 
morózus kolosszussal szemben,amely nem ismer 
és nem különböztet meg embert, királyt. Pró-
bálja meg ezt akárki, hangosabban dobog 
ilyenkor a szív, gyorsabban lüktet a vér, mélyebb 
a lélekzetvétel. Es a koronás vadásznak ilyfcn 
cserkészeten nincs más kísérője, csupán egycsövű 
expresse. Száz lépésekre elmarad tőle mindenki, 
hiszen a vadkant nem lehet sokadalommal 
becserkészni. Saját szavai, hogy a vadkan 
lovagiasan támadó állat, azt tehát szemtől-
szembe kell az embereknek megtámadni. Hátha 
egyszer a szembe lőtt golyó csak horzsol-, és 
a vadkan támad ? ! 

Az őz egyike a legháládatlanabb vadjaink-
nak. Szaporítják, kímélik, óvják, gondozzák, 
sutát olyan keveset lőnek, hogy a 20 év alatt 
teritékre került 1020 drb őz közül csupán 38, 
tehát alig 4 % a suta. És jön egy kissé kritikus 
tél, az őzállomány megint a felére apad. 
Igaz, hogy a fővadállomány mellett a vaddisznó 
is akadálya az őz elszaporodásának, de azért 
volna ennek is helye bőven, ha ez a vad olyan 
erőteljes természetű volna, mint a felsővidéki 
őz. A környék lesipüskásai, a rosz szomszédok 
a fáczánt kivéve egy vadban sem tehetnek 
érzékenyebb kárt, mint ebben a bizalmas, 
kíváncsi, ostoba állatban, amely a kocsit el-
bámészkodva közvetlen közelbe bevárja. 

Ha az előbbi kimutatás ötéves átlag 
számadásait összehasonlítjuk, méltán feltűnik 
az a haladás, ami az apró vadban megnyilat-
kozik. Az utolsó 5 év átlaga nyúlnál 5-, fogoly-
nál 10-, fáczánynál majdnem 10-, az összes 
hasznos vadnál 6-, á ragadozónál 5-, az összes 
vadnál 6-szorosa az első öt év átlagainak. 

És voltaképeni czélom is az, hogy erre a 
dologra hívjam fel az olvasó figyelmét, mert 
ez nem jár annyi nehézséggel, költséggel, fárad-
sággal, gonddal, utánjárással és mezőgazdasági 
kártétellel, hogy minden gazda meg nem tehetné. 
Szarvast, őzet, vaddisznót tartani, óvni, gon-
dozni azon a területen, ahol annak létfeltételei 
megvannak, valószínűleg nem fogja senki elmu-
lasztani, mert ez már manapság kincset ér, 
bőven kárpótolva a jövedelemmel a vele járó 
károkat és kellemetlenségeket. De nem tudom 
megérteni, mi akadálya volna az apróvadat 
olyan mértékben elszaporitani, mint az a 
gödöllői vadászterületen elszaporodott, ahol az 
még semmi kárt nem tesz, vagy legalább semmi 
lényegesebb kárt, amit ne egyenlítene ki a vad-
ból befolyó pénzbeli jövedelemmel, A koronás 
vadászt már ma nem igen érdekli a szarvas, 
kevés ideje van vadászni, a bőgés is többnyire 
a hadgyakorlatokkal összeesik. De nagy örömet 
okoz neki egy változatos és érdekes vadászat 
hajtókkal késő őszszel, amidőn a havasokon ta-
nyázó medvén, zergén, fajdokon kivül — ugy-
szóllván minden hazánkban honos vadból teri-
tékre kerül több vagy kevesebb. És ez a gödöllői 
vadászterületnek az érdekessége ez teszi a magyar 
hazában úgyszólván egyedülivé. Gödöllőn soha-
sem fognak annyi nyulat lőni, mint Puszta-
szeren vagy Gödingen, annyi foglyot, mint 
Nyitrában vagy Kemenesalján, de lőnek sokat 
és mindenfélét. 

Meg kell azonban emlékeznem még a lő-
jegyzék egyik-másik érdekes vadjáról. Lapin 
— üregi nyulat —- az elhunyt trónörökös kir. 

herczeg kedvéért telepitették, aki ezt az érdekes 
és fürge vadat bravúrral lőtte. Egyébként szük-
séges is volt valami gyorsan szaporodó és 
kevésbé értékes vadat megtelepíteni, hogy a 
dúvad figyelmét elvonják némileg a többi 
hasznos aprótól legalább addig, amig amazt 
kipusztítani, emezt pedig elszaporitani sikerül. 
Ma már semmi kíméletben nem részesül, arról 
a pár száz holdnyi homokos területről, ahol el-
szaporodott, kipusztítani mégsem sikerül. Szó 
sincs róla, hogy kárt ne okozna erdőn, mezőn 
egyaránt, de sokkal nagyobb a lárma, mint a 
kártétel. És azt nem is tudom elképzelni, hogy 
egy ilyen mintaszerű vadászterületen szaporo-
dását annyira engednék menni, hogy jelenléte 
csapásszámba menne. Vadászati szempontból a 
legérdekesebb futóvad. Szeles, ügyetlen, gyakor-
latlan vadász meg se próbálkozzék vele, hagyja 
azt a gyorskezü, biztosfogásu, kipróbált bajno-
kokra. 

Gödöllőn a jelzett 20 év alatt uj vadne-
mekkel is tettek kísérleteket. Nyirfajd, gyöngytyúk, 
páva, exotikus fáczánok egyáltalán nem sike-
rültek. A vadpulyka szépen szaporodott, de az 
a nagy hibája, hogy az esztendő legnagyobb 
részében nem tudván táplálékát a szabadban 
megkeresni, majd mindig zsákból kell tartani. 
Tehát drága vad volna nagyon, ha a folytonos 
etetés háziállattá nem szelídítené. 

Ha azok az elvek, amikkel itt az erdei 
szalonka vadászatát űzik, mindenütt vagy leg-
alább mentül szélesebb körben érvényre jutná-
nak s a vadászok zöme nem csupán a lövés, 
okából hordaná a puskát : nem kellene kipusz-
titásuktól félteni ezeket az érdekes madarakat. 
Bármennyit • puskázzanak és fogjanak is el 
belőlük a földközi szigetek babérligeteiben ! 
Meggyőződésünk az, hogy az erdei szalonka 
nálunk nem csupán átvonuló vad, melynek 
költőhelyei kizárólag a magas hegység havasi 
régiójában volnának. Költenek bizony azok ná-
lunk is, csak nem kell a tojókat megérkezésük 
után lelövöldözni. A gödöllői erdőkben évről-
évre találnak április közepe táján már kikelt 
szalonkafészekaljakat. Pedig a párzás és kot-
lásra ennek a madárnak is szüksége van majd 
egy kerek hónapra. Az április közepén talált 
kikelt csibék tehát azt bizonyítják, hogy a 
szalonkának megérkezése után azonnal, tehát 
a java húzás idején már erősen hozzá kellett 
látni a családalapítás nagy munkájához. Lehet, 
hogy idehozta a megtermékenyített tojást s itt 
érte el a fészkelés ideje. Esti húzáson több-
nyire csak a himecskék kóborolnak, keresvén 
a földön tartózkodó tojókat. Ezt minden figyel-
mes vadász tapasztalhatta már, hiszen ritkaság, 
ha valaki esti vagy hajnali húzáson tojó snepfet lő. 
Hanem persze vizslával, hajtókkal minden tojótki-
irtunk a vadászterületről. Sőt talán inkább eze-
ket, miután jobban kitartanak és mert minden 
vadnál rendszerint bizalmasabb a gyengédebb 
nem. Ha már most elképzeljük, micsoda üldö-
zésnek van kitéve ez az érdekes madár némely 
területen (pedig hány terület van széles e hazá-
ban, amely szalonkára sokkal alkalmasabb a 
gödöllőinél) megérkezése napjától mindaddig, 
amig csak egy snepftollat találnak az erdőben: 
nyilvánvaló, hogy ott azután hiába keresnénk 
fészekaljat a húzás elmultával. Gödöllőn évek 
óta be van szüntetve a szalonka hajtókkal és 
kutyákkal való vadászata, csak húzáson szabad 
lőni; azt is korlátolt mennyiségben. Ennek az 
a következése, hogy itt évről-évre megmarad-
nak a költő szalonkák, késő nyáron is lehet 
találni fiatal snepfeket és a vadászember azt 
hiszi, hogy az erdők vadja hálás, hogy az itt 
költött szalonkák későbbi vonulásaik alkalmá-
val aligha fogják elkerülni azt a vidéket, ahol 
fészkük volt az árnyékos, csendes sűrűségében. 

Amint a hasznos vadnak elszaporodásá-
hoz az óvás és gondozáson kivül első sorban is 
könnyen megszerezhető és elegendő táplálékot 
nyújtó területre van szüksége : akképen a dú-
vad is természetszerűleg csak olyan területen 
szaporodik fel, ahol teritett asztalra talál. 
Amily arányokban szaporodott az apróvad 

Gödöllőn, lépést tartott vele a ragadozó vad 
is. Bizonyos, hogy a melyik róka idekerül, az 
innét el nem kívánkozik, mert valószínű, hógy 
a róka is többre becsüli a fáczánpecsenyét az 
ürgénél. De az is bizonyos azután, hogy az a 
róka nem sokáig fog itt garázdálkodni. Gödöllőn 
minden esztendőben ejtenek néhány sast. A 
legtöbb uradalom lőjegyzékében ezek egy gyűjtő-
név alá foglalvák, pedig már csak ornithologiai 
szempontból is megérdemlik ezek a fejedelmi 
ragadozók, hogy fajta szerint részletezve le-
gyenek. Honnan jön ide a nemes kőszáli sas, 
melynek a bérczeken van a hazája? Honnan a 
legnagyobb, a réti sas, a melynek vadászterülete 
az Alduna vidéke? Olyan kérdés ez, a mire 
nehéz felelni. Voltak évek, a midőn a ragadozó 
vad feltűnő mennyiségben került teritékre. 
5 - 8 — 1 1 kőszáli sas, 249—250—264 róka, 
30—34—35 borz, 21—22—27 vadmacska, 
9 nyest, 123—161—184 görény, 150—164—215 
héja, 1245—1259 kóbor eb és macska. Ugyan 
mi történnék ezzel a szép vadállománynyal, ha 
egy esztendőben csökkennék a vadászszemély-
zet ébersége abban a hitben, hiszen úgyis ki 
van már a területen minden dúvad irtva! 

A lőjegyzék nem mutatja meg számokban, 
sem egyéb adatokban, mennyi küzdelme volt 
a vadászterület gondozóinak a legkártékonyabb 
és legveszedelmesebb ragadozóval — az ember-
rel, s hány ilyen emberi dúvadat tettek ártal-
matlanná 20 év alatt. El lehet képzelni, hogy 
ahol az állatvilág ragadozói ilyen arányban 
szaporodtak, mennyire emelkedett az emberi 
orvok, tőrvetők száma. Hiszen ezeknek is 
ugyanaz a létfeltételük, ami amazoké: a teri-
tett asztal és az orgazda. Törvényeink ezek 
ellen gyengén védelmeznek, enyhén büntetnek, 
sőt közigazgatásunk inkább arra iparkodik, hogy 
a bűnöst a galibából kibujtassa, mintsem, hogy 
az igazát kereső károsultat megbosszulja. S 
noha nem kívánom azt, hogy az emberi orvok 
ugyanabban az elbánásban részesüljenek, mint az 
áltati ragadozók, mégsem hiszem, hogy mind-
addig rend és nyugalom legyen, amig a tör-
vény nem keresi és nem sújtja még nagyobb 
szigorral az orgazdát, mint amilyennel sújtaná 
az orvvadászt, és amig ez utóbbi egy napi el-
zárással 20 korona pénzbüntetést jogosított 
megváltani. De talán e tekintetben is jobb vi-
szonyok lesznek a közel jövőben, hiszen mennyi 
baj volt, mennyi bosszúság, kellemetlenség csak 
évekkel ezelőtt is egy ilyen kiterjedt vadász-
terület minden rendű és rangú, jobb és 
rosszab szomszédjával: és most mégsem lehet 
azt eltagadni, hogy manapság már néhány jó 
vadászsszomszéd is akad, a ki okul a jó pél-
dán és saját sikereiben is gyönyörködik. 

Mindenesetre nem szabad azt a jó hatást 
kicsinyelni, amit a gödöllői példa az ország 
szive messze vidékének vadászviszonyaira 
gyakorol. A gödöllői vadászmester megragad 
minden alkalmat, igazi lelkesedéssel tanit, ok-
tat, rábeszél, szid, bókol, dicsér, gáncsol, 
amint épen szükséges. És az, aki egyszer véle 
beszélt, nem felejti el sem azt, a kivel beszélt, 
sem azt, a miről beszélt. Óvári. 

Éló'sövény telepítése. 
Több oldalról intéztek már kérdést a 

„Köztelek" szerkesztőségéhez arra nézve, hogy 
ős mikép történjék az eleven sövény létesítése, 
hogy épen kapóra jő a „Frick's Rundschau" 
f. é. november 5-iki száma, melyben az „In-
ternat. Pflanzenbörse- ' után van egy kis ismer-
tetés e tárgyra vonatkozólag közölve, melyet 
hazánkban bevált néhány gyepüről szóló is-
mertetéssel magam is megtoldok az alábbi-
akban. 

Mielőtt a gyepű létesítéséhez fognánk, a 
földet előbb jól meg kell forgatni, 80—100 cm. 
széles pasztában, melynek közepébe ültetődnek 
az élő sövény csemetéi. A földet 30—50 cm. 
mélyre ássuk fel. Az ültetés 1—2 őves cseme-
tékkel történik, a melyeknek jó sürü gyökérze-
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tüeknek és 5—10 cm. vastagoknak kell lenniük, 
az se ba j , ha még erősebbek. 

Gyepükészitésre alkalmas f a n e m e k e z e k : 
a galagonya, majd minden talajra való. szemre-
való csinos sövényeket szolgáltat, évenként jól 
eltűri a nyesést, a gyökerek nem messze ter-
jedők. Továbbá a gyertyán, igen erőteljes növésű 
gyepünövény, oly helyeken, hol a bükk tenyé-
szik, igen erős és magas sövényeket lehet 
belőle nevelni; 'gyökerei messze elágazók. A 
lícium, melyet azonban nem ajánlhatok, mert 
eléggé tudjuk, mily nehezen kiirtható, messze 
elágazódé gyomnövény ez. Még az ágy alatt 
a padolat közeiből is láttam már előbújni. 
Ezeken kivül a mi viszonyaink között még a 
következők váltak be igen jól, miket a fenti 
közlemény nem emlit. 

A maciura aurantiaca, mely rendkivül 
tüskés és tömött hajtásaival áthatolhatatlan és 
szép sövényeket képez. Gróf Zselénski Róbert 
birtokhatárait mind ezzel a cserjével szegi be 
igen jó sikerrel, mi a szemre is nagyon tet-
szetős. A csemetéket uj-aradi jószágigazgató-
sága ut ján (Temesmegye) lehet megrendelni 
csere ut ján i s ; 2—3 más facsemete, pl. tölgy-
csemetéért egyet ad cserébe. 

Nagyon szép, áthatolhatlan sövényeket 
készítenek pl. Bácsmegyében az eperfából, mely-
nek más gyakorlati értéke is van azáltal, hogy 
leveleit jó pénzen megveszik, a selyemhernyó-
tenyésztők. 

Az eleven sövény nevelése különfélekép-
pen történhetik és pedig akképen, hogy a föl-
felé növő haj tásokat esztendőnként tavaszszal 
8—15 cm.-re visszavágjuk, az első években rövi-
debbre fogjuk, később hosszabbra eresztjük. 
Ez által a fölfelé törekvő hajtások több mellék-
ágat eresztenek ki s igy jobban süritik a növényt. 

Az oldalhajtásokat nyáron kurtítják vissza 
a sövényollóval. 

Egy más metódus, mely az eperfánál nyer 
igen jó alkalmazást s Olaszországban elterjedt, 
abban áll, hogy a fiatal, erőteljes hajtásokat 

.egymásfölé következő vizszintes sorokban egy-
másba fonjuk és pedig az első esztendőben az 
alsó sort 20—30 cm.-re a föld felett, a második 
sor a második vagy harmadik esztendőben lesz 
összefonva 40—50 cm. magasságban, és igy 
tovább tetszés szerinti magasságig. Az igy 
készített epersövény rendkivül csinos és tartós, 
semmi át nem hatolhat raj ta , ugy hogy túltesz 
minden más kerítésen. Földes János. 

VEGYESEK. 
Hal számunk tartalma: l 

Olda 
OMGE. közleményei. _ _ — 1827 
Hajózó csatornák 1827 
Gödöllő (1879—1898) Iö31 
Élősövény telepítése. 1832 

Állategészségügy. 
A* sertésvész Baranya és Somogy vármegyék déli 

részén. ... 1829 
levélszekrény 1830 
Vegyesek 1833 
Kereskedelem, tőzsde. ... ... 1834 
Szerkesztői üzenetek. „. . . .1835 

Gazdasági tudósítók. A földmivelésügyi 
miniszter ifj . László f f y Emánuel aurélházai 
lakost Torontál vármegye csenei, Gajdoss Gyula 
agai lakost Temes vármegye rékási, Janicza 
János zernesti lakost Fogaras vármegye törcs-
vári, Bene József csókái és Bálint Jenő tőrök-
kanizsai lakosokat Torontál vármegye török-
kanizsai, Wodiáner János maglódi lakost Pes t 
vármegye monori és Filátz Lajos privigyei 
lakost Nyitra vármegye privigyei járására nézve 
a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

Közgazdasági előadó. A földmivelésügyi 
miniszter dr. Szepessy Zsigmond gibálti lakost 
Abauj-Torna vármegye közigazgatási bizott-
ságába közgazdasági előadóvá nevezte ki. 

Halálozások. Mint lapunk már emiitette, 
f. hó 11-én hunyt el Suránkán Blaskovics Mór, 
a magyar-óvári főherczegi uradalom nyugalma-
zott igazgatója 78 éves korában. Az öreg ur 
58 évig állott ezen uradalom kötelékében és a 
mai nemzedék már nem igen emlékszik azon 
úttörő munkásságra, melyet a megboldogult 
hazánkban a mezőgazdasági kultura előbbre-
vitele érdekében kifejtett. A magyar-óvári fő-
herczegi uradalom hosszú évtizedeken ke-
resztül mintaképe volt s mintaképe ma is a 
jól adminisztrált nagybirtokoknak s melegágya 
a mezőgazdasági haladásnak. 

Blaskovics Mór vezetése alatt ezen ura-
dalom révén hozatott be az országba az első 
vető- és cséplőgép, valamint az első gőzeke is, 
mely annak idején országszerte nagy feltűnést 
s rövid időn belül utánzást keltett. A nyugati 
fa j tá jú szarvasmarha nagyobb arányú tenyész-
tésének s az ezzel kapcsolatos nagyarányú tej-
gazdaságnak szervezése (közel 3000 drb tehén 
tejének értékesítése) szintén a megboldogult-
nak elévülhetetlen kezdeményezése. Különös 
előszeretettel mesélte a ritka előadási képes-
sággel megáldott öreg ur apró kalandjait és 
fortélyait, melyekkel a bajor Alpeseken egyen-
ként sikerült összeszednie a később hírnevessé 
vált szarvasmarhatenyészet egyedeit. A zöld-
takarmány bevermelése (Ensilage), a rétmive-
lés (öntözés és lecsapolás), tőzegnyerés a Han-
ságban, humanitás a cseléd- és munkásviszo-
nyoknál — ma már mint túlhaladott álláspon-
tok — a jónak mondott régi időben mind az 
ő fáradhatat lan úttörő munkáját dicsérik. Baj-
noka és uttöréje volt a haladásnak és ezen 
nemes indulatát lelkének atyjától : a mult szá-
zad első felében "működött Blaskovics Jánostól, 
a haza határain tul is ismeretes és hírneves 
paedagogustól, Pestalozzi tanítványától, Goethe 
és József nádor fiainak nevelőjétől örökölte. 
Humanizmus és haladás volt mindkettőjüknek 
jelszava s mindketten az örökkévalóság jegyé-
ben működtek. 

Özv. Wimmer Lajosné, szül. Eincziüger 
Borbála élete 64-ik évében, f. évi november 15-én 
hosszas szenvedés után Szegzárdon elhunyt. 

Mezőgazdasági jelzálog-életbiztosító bank. 
A földbirtokosok adóságaik mentesítésére az 
utóbbi időben felmerült az az eszme, hogy 
erre az életbiztosítást használják fel. Ennek az 
eszmének praktikus kivitelére tervezik most 
Németországban egy jelzálogbiztositó bank ala-
pítását. A tervezett jelzálogbankot 10 millió M. 
alaptőkével akarják alapítani 'se czélból egyelőre 

5000 drb 2000 márkás részvényt bocsátanak ki, 
teljes befizetés mellett. A bank üzletmenetét 
lényegében a következőképen tervezik. A mező-
gazda fölvesz a jelzálogbiztositó banknál egy 
bizonyos összegű törleszthető kölcsönt és fizet 
évenkint 4 % kamatot és 1/,2°/o, illetve l°/o tőke-
törlesztést. Az első esetben 56, az utóbbi eset-
ben pedig 41 óv alatt volna az adósság tör-
leszthető. A bank pedig oly biztosítást nyújt a 
mezőgazdának, hogy egy változatlan évi prémium 
fizetése fejében, melyet a biztosított haláláig, 
de legkésőbb 65. életévéig fizet, a biztosított 
halála után a még fennálló jelzálogkölcsön-tar-
tozást készpénzben kifizeti. Ezáltal gondoskodva 
volna arról, hogy a mezőgazdának meg legyen 
adva a lehetőség ar ra nézve, hogy birtokát teher-
mentesen hagyhassa hát ra családjának, mely e 
biztosítás nélkül a hosszú törlesztési időre való 
tekintettel lehetetlen volna. 

Az őrlési forgalom ellenőrzése Franczia-
országban. A franczia képviselőház egy javas-
latot szavazott meg, mely az őrlési forgalmat 
van hivatva ellenőrizni és megszorítani. A tör-
vény szerint a buza, mely ismét liszt alakjá-
ban kerül kivitelre, nem lesz többé vámmen-
tes, hanem 100 kilogrammonként hét frank vámot 
fizet, a mely vám a megfelelő mennyiségű 
liszt kivitelekor visszatérittetik. A közraktárakba 
való beraktározás nem tekintetik kivitelnek. 
A vám visszatérítésére csak malmoknak van 
joguk, amelyek két hónapon belül azon a 
vámállomáson exportálják a lisztet, amelyen a 
búzát behozták. A vámhatóság a malmokban 
is gyakorolhat ellenőrzést. Eddig az importőr 
egyáltalán nem fizetett vámot és nem volt 
kötve a kiviteli határállomás tekintetében. A 
bevitelnél kapott elismervényt eddig forgatmá-
nyul tovább adhatta, mig az u j törvény ezt a 
jogot korlátozza. A malmokban való ellenőrzés 
czélja megszüntetni az elismervényekkel űzött 
kereskedést. 

A felvidéki takarmányhiány ellensnlyo-
zására a földmivelésügyi miniszter az ország 
észak-nyugati hegyvidékén, nevezetesen Turócz 
vármegyében mutatkozó nagy takarmányhiány 
enyhítésére az ottani községek részére nagyobb 
mennyiségű szalmát vásároltatott és szállíttatott 
az Alföldről a jövő év őszén megtérítendő 
kölcsönképen, hogy a kisgazdák csekély széna-
készletüket a szalmával vegyítve, vagy utóbbit 
szecskázva szarvasmarha- és lóállományukat ki-
teleltethessék és ne legyenek kénytelenek állatjai-
kat esetleg értéken alul eladni. 

Gazdagyülés Debreczenben. A Debreczeni 
gazdasági egyesület f. hó 17-én az ottani 
városháza nagytermében népes gyűlést tartott 
Bickl Antal alelnök elnöklete alatt. A gyűlés 
egyedüli tárgya volt Bubinek Gyula országgyű-
lési képviselő előadása a Gazdák • Biztosító 
Szövetkezetéről. A közel háromszáz főnyi elő-
kelő gazdaközönség nagy érdeklődéssel hall-
gatta végig az előadást s ugyancsak figyelem-
mel honorálta a második szónokot Tóvölgyi 
Tituszt is, aki szintén arra buzdította a gazda-
közönséget, hogy ezen az ő érdekükben alakí-
tott szövetkezetet saját érdekükben támogassák. 
A gyűlést Bickl Antal lelkesítő szavai zárták 
be, ki egyúttal az előadóknak a gyűlés meleg 
köszönetét tolmácsolta. 

>e 

Vásárol: lóhermagot, luczernamagot, fehérheremagot, tavaszi 
repczét, mustármagot, csibehurt, franczia perjét, 

mezei komócsint, bükkönyt, lenmagot. 
Minták, ajánlatok és egyáltalán minden levelezés a központi irodába: (VII., Bottenbiller-utcza 33. sz.) intézetidők. 
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A komlópiaczról. Igen szép komlókban 
külföldi piezokon még élénk a kérésiét. Ez az 
irány nyilvánul az angol, franczia s belga komló-
piaczon s amennyiben a saazi s nürnbergi 
piaczokról már megindult az exportálás: ott is 
elég jő á ra van az elsőrendű komlónak. Ke-
vésbbé jeles komlókban megcsendesedett a 
kereslet. A termelők kezén az erdélyi részeken 
kb. 160—180 q. a vevőt váró. komló. Idei 

} komlóértékesitésünk adatai még nem feküsznek 
előttünk tel jességükben: de a kéznél levőkből 
azt látjuk,, hógy szeptember végére, október 
havára kialakult a magyar komlóár s csendesen 
eladódott a komló. Kevés kivétellel minden 
termelő meg tudta tenni számmitásait, meg-
becsültette komlóját, kiszámította annak elő-
állítási költségét, figyelembe vette az általános 
konjunktúrákat : s el tudta adni nyugodtan 
komlóját. Nem tagadható, hogy sok komlónk 
az eső miatt túlérett a karón, a szárítás s 
zsákolás tökéletlen volt, sőt helyenként az 
egész nyár időjárás változatossága folytán 
helyenként komlóliszt is kifogásolható volt. 
Ezek után a hibás komlók 100 klgr.-ja 40—50 
—60 koronán, a közepes minőségű 70—80— 
90 korona, a kiválogatóttért 160—180—200 
korona is fizettetett 100 kilogramonként. Hát 
ezek bizony kis tételek; de a termésmennyi-
ségben áll elő a kiegyenlítés. Mert ha kat. 
holdanként átlagban 450 kgr. termett s eladó-
dott a 100 kgr. 105 K. átlagárban, akkor a 
szokásos 240 k. holdankénti költséget leszá-
mítva (Erdélyben) akkor 232 K. marad tisztán 
a zsebünkben. De voltak 6—7 mázsás termé-
sek is. 

Téli gazdasági előadások. Az okszerű 
gazdaságvitel módjainak a falu földmivesei 
között való ismertetését a földmivelésügyi mi-
niszter vette programmjába s hogy ez évről-
évre mily tetemesen kibővül s kiterjed az egész 
országra, arról tájékoztat a gazdasági egyletek 
által ez évre összeállított programm. E szerint 
mostantól az év tavaszáig a gazdasági egyle-
tek, gazdakörök 887 vándorelőadást, 126 gazda-
sági téli kurzust és 190 olyan kurzust fog-
n a k rendezni, ahol a mezőgazdasági házi-
iparba vágó valamelyes háziipari foglalko-
zást fognak a résztvevő földmives férfiak snők 
elsajátítani. A vándor- és szaktanárok a föld-
mivelésügyi miniszter rendeletére 28 rendsze-
res gazdasági, 32 házWpar kurzust és 28 gazda-
sági előadást tartanak, a földmives iskolák 
pedig a mezei munkaszünetet müködési-helyü-
kön 26 téli rendszeres gazdasági és házi-ipari 
kurzusra használják föl, ugy, hogy az okszerű 
gazdasági ismeretek terjesztésére ezen a télen 
1317 község vonatott be, ezen kurzusok ren-
dezési költségeire a földmivelésügyi miniszter 
1-62.550 korona államsegélyt utalványozott. 

Hajójáratok megszorítása. A Magyar Folyam-
éi Tengerhajózási Részvénytársaság az előrehaladott 
évadra való tekintettel a vukovár—újvidéki hajójárato-
kat f. é. november hó 20-tól kezdve a következő meg-
szorítással fogja fentartani: A fentemiitett naptól kezdve 
megszűnnek a „vukovár-városi, a sárengrádi és a 
futtaki kikötő, valamint az opatovánczi és novoszellói 
ladiiállomások, Sárengrád állomás pedig a hátralevő 
időre ladikállomásként fog fentartatni s továbbá a 
gőzös Vukovárról reggeli 4 óra helyett 4 óra 30 percz-
kor fog indulni s ennélfogva a lemenetben az összes 
állomásokat 30 perczczel későbben fogja érinteni. A f. é. 
november hó 20-án esedékes menettel megszűnnek 
továbbá a baja—apatini rendes hajójáratok, minélfogva 
az ezen vonalon fekvő állomások személy- és árufor-
galma, az említett napon s folyó évre megszűnik. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

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

Budapest, 1901. november 16. 
Az időjárás a lefolyt héten nagyobbára száraz, 

borús, kezdetben még hűvös, utóbb lényegesen enyhébb 
volt. A hét végével bőséges csapadék következett be, 
mely a vetésekre igen előnyösen hatott. A Duna viz 
állása még mindig rendkívül alacsony és a hajózást 
nagyon megnehezíti. 

A külföldi, piaczokon áz eddigi szilárd irányzat 
csökkent, a hangulat mindenütt lanyhábbra- fordult és 

az árak némileg visszaestek. Amerikában az export-

hiányra — hivatalos jelentés szerint 745 millió bushell 
— európai számlára is állandóan jó keresletnek örven-
dett és 1 c. javult. A kontinentális piaczokon az érdek-
lődés az amerikai buzaajánlatok iránt gyengült, annál 
inkább, mert azok az olcsóbb Duna- és Balkán-szárma-
zékokban találtak helyettesítést. Angliában kezdetben 
emelkedő árak mellett szilárd volt az irányzat, utóbb 
csendesebbre fordult és az árak alig tartottak. A fran-
czia piaczokon csak jelentéktelen árváltozások fordultak 
elő. Hollandia és Belgiumból gyenge fogyasztási keresletet 
és korlátolt forgalmat jelentettek. Németországban is 
csökkenő volt az irányzat és a forgalom gyengült. 

Nálunk az üzlet különösen kenyérmagvakban csök-
kent és az árak is olcsóbbak, mig takarmáffyczikkek, külö-
nösen azonban tengeri jó figyelemben részesültek. 

Az; üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük. 

Buza az egész hét folyamán lanyha maradt. A 
malmok előre vásárolt és nagyobbrészt hajóáruban be-
érkező buzamenyiségeik átvételeivel vannak teljesen el-
foglalva és ez oknál fogva tartózkodóak maradtak. 
Habár a, kinálat is gyenge és a forgalom egyes napokon 
egész jelentéktelen volt, a tulajdonosok mégis enged-
ményekre voltak kényszerülve és az árak a csökkent 
határidőpiacz által ,is befolyásolva 10 fill. olcsóbbak. A 
bekövetkezett enyhe időjárás ugyancsak hozzájárult 
ahhoz, hogy vételkfedv nem nyilvánult és ha nagyobb 
visszaesés be nem állott, ugy ez csakis ama körül-
ménynek tulajdonitható, hogy a kinálat is szük keret-
ben maradt meg. Az összforgalom 110,000 mm., a hét 
folyamán érkezett 216,000 mm., elvittek 9690 mm..buzát. 

Rozs kezdetben még szilárd volt. A fogyasztás, 
úgymint az export csak mérsékelt beszerzéseket eszkö-
zölt ugyan, a mult heti jegyzések azonban 14-20 buda-
pesti paritásra és 14-20—50 helyben 3 hóra változat-
lanul tartottak. Az üzlet későbbi" folyamán a hangulat 
azonban gyengült, a forgalom e czikkben is korlátolt 
maradt és az árak 14-05 K.-ig paritásra és 14"30 K.-ig 
3 hóra helyben estek vissza. Nyiri származékokban csak 
kisebb tételek keltek el 13 K. filléres jegyzés mellett 
Debreczen paritásában. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) ugyan-
csak csendesebb.. Szeszégetők immár nagyobb készletek 
felett rendelkezvén, nem vásároltak és igy csupán gyáro-
sok valamint elvétve hizlalók voltak a piaczon, ldk 
12-30 K. többet helyben átvéve nem engedélyeztek. 
Szerb árpából néhány tétel a 11'30—11-50 K. elvámol-
tan kelt el 8 hóra helyben. Maláta- és sörárpák állo-
másokon átvéve kisebb tételekben és változatlan árakon 
a belföldi fogyasztás czéljaira találtak elhelyezést. 

Zab csak mérsékelten volt kínálva, a kereslet 
azonban szintén csak gyenge maradt. Az irányzat mind-
azonáltal szilárd és az árak jól tartottak voltak. Az 
elkelt körülbelől 4000 mm. szin és tisztaság szerint 
14-20—14-10 K. között ér el helyben. 

Tengeri ó, becsi számlára jó keresletnek örven-
dett, és 10 fillérrel javult, mi mellett helyben és hely-
beni paritásra 11-20 K. fizettek. Uj tengeri ugy a bel-
földi fogyasztás mint Cseh- és Morvaország részére 
ugyancsak élénk érdeklődéssel találkozott és nagyobb-
mérvü forgalom mellett, árak a mult héthez viszonyítva 
15 fillérrel emelkedett. Budapesti paritásra november 
szállításra 9-30 K.-ig, deczemberre 9'60 K.-ig fizettek. 
.Tiszavidéki állomásokon szintén jobb volt a forgalom 
és Karczagon 8-20—8-40 K., Kisújszálláson 8'45 K., 
Kábán 8-10—8-20 K. fizettek. 

Olajmagvak: Készáru káposztarepcze 26.— K. 
köttetett. Határidő repcze 1902. aug.-ra hideg időjárásra 
kezdetben szilárd volt, utóbb azonban csendesebb és 

-23.80 K. jegyez, Vadrepcze 13.50—Í4.50, gom-
•26.—, lenmag 30. 32.— K. Kendermag 
K. között jegyez helyben. 

„esek : Bab továbbra is el van hanyagolva 
és üZlet alig fordul elő. Triőrözött apró babért ab 
Gyöngyös—Félegyházán 16.50, gömbölyű babért Baja-
Mohács-Zomboron 14.60 . koronát, Székesfehérvárott 
15.60 K., barnababért Kalocsán 12.40, N.-Károly 11.— 
K. fizetnek. Erdélyi', bab reláczió szerint 13. 13.20 
között jegyez. Köles házai áru helyben 8.80—9.— K., oláh 
származékok 9.-^-9.20 K. elvámolva 3 - havi időre. 
Bükköny budapesti paritásra 15.50 K. jegyez. 

borka 25.:— 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. november Í9. 

A ma beérkezett, háromnegyed czenttel olcsóbb, 
amerikai jegyzések nálunk is'megtették hatásukat; mal-
maink csak vontatottan vásároltak és a piaczra került 
készárut 10 fillérrel alacsonyahb árakon váltották ma-
gukhoz ; "iészbuzában az összforgalom ma körülbelül 
20,000 métermázsára szorítkozott. 

1000 mmázsa 788 kg. 17.50 korona 3 hóra. 
100 , 78 , 17.25 , , , 
100 , 776 , i7.25 , , , 
100 , 78« , 17.25 , , , 
100 mmázsa 77 kg. 17.10 korona 3 hóra. 
100 , 77 , 17.05 , . , 

100 77 
16.9! 
16.90 

600 776 . ' 17.10 „ ' , , 
1200 
1450 75J . 16.70 , , . 

Pestmegyevidéki : 
200 
100 78 , 16.60 , , 

77 , 16.90 , , , 
758 < 16-80 „ , 

Babátai : J 

1000 77 , 17-— r - •-» -. 
Kulpiní; 

1700 75' . 16.80 , , , 
. Ó-becsei: 

2800 75' „ 16.95 , , , 
Baktáráru: 

1200 766 , 16.35 , „ , 
(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 

Rozsban korlátolt- vételkedv mellett csendes han-
gulat uralkodik. Azonnali szállításra az áru minősége 
szerint budapesti egyenértékben 13-90—14-10 korona 
között váltakozó árak elérhetők. 

Árpában tartott árak mellett kellemesebb hangu-
lat uralkodik; helyben 11-80—12-30 koronás árakat 
jegyzünk. 

Zabban változatlan árak mellett szilárd az irány-
zat. Minőség szerint helyben 14-20—15-10 koronás ára-
kat fizetnek. 

Tengeri ma öt fillérrel olcsóbbodott; ó-áru 
azonnali szállításra 11-10 koronával fizettetik, ujtengeri 
pedig novemberi szállításra 9-25 koronával, deczemberre 
9-50, januárra 9'80, februárra pedig 1<>-10 koronával 
jegyeztetik; árak mindig budapesti egyenértékben értve. 

A hét elején a szeszüzletben gyér forgalom ural-
kodott és a szeszgyárak lanyhább vételkedv daczára 
változatlanul a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. 
Elkelt finomított szesz adózva helybeli finomitógyárak 
részéről 115. 116.50 K„ adózatlanul 46. 46.50 K. 

Vidéki finomitógyárak részéről ab állomás adózva 
114—114.50 K„ adózatlanul 43 K. nagyban. Kicsinyben 
az ár 2—3 koronával drágább. 

Denaturált szeszben jobb vételkedv uralkodik és 
nagyobb kötéseknél 50 fillérrel drágább ár érhető el. 
Jegyzés hordóstul 31—31.50 K. nagyban, 33—34 kor. 

Élesztőszeszben a kérésiét szintén gyér és adó-
zott áru 116.50 K. kelt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről kontingens 
nyersszesz e hétnek elején élénken volt ajánlva, de 
gyérebb vételkedv folytán csak valamivel olcsóbban le-
hetett üzletet kötni. Jegyzés 38' 39-50 K. ab termelő 
állomás., 

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

Bécsi jegyzés 37.60—38.— korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 128. . —.— korona adózott és 
35.50——.— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 14.50 .— korona kiviteli 
szeszért, 90°/„ hektoliterje. 

Kivitelre néhány tétel finomított szeszt vásá-
roltak, változatlan áron. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 
korona korona 

Finomitott szesz ... — 115. 116-50 117.50—118.50 
Élesztőszesz ... ... 116. 116.50 117.50—118.50 
Nyersszesz adózva ... 114. 114-50 115.50—116.50 
Denaturáltszesz 31. 32.— 33. 34.— 

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

Yetőmagvak ólomzárolása. *) 
Budapest, 1901. november 18. 

A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo-
más az 1901—1902. idényben, azaz 1901. évi julius hó 
1-étől a mai napig az alant megnevezett magkereskedők-
nél és termelőknél a következő vetőmagmennyiségeket —u„. . " • ® 

Ólomzároltató fél 1 I 5 
1 

3 3 W ő 
m é t e r m á z s a 

Haldek Ignácz, Budapest 299 266 _ 565 
M. Mezőgazdák Szöv., Budapest 122 363 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár ... 96 96 
Beimel és fia, Budapest 95 95 
Mauthner Ödön, Budapest 60 60 
Frommer A. H. ut., Budapest — 35 3b 
Lamberger Károly, Budapest ... 13 3 16 
B'uchs Fülöp, Budapest. — 12 — 12 

Összesen 648 594 - 1242 
*) A hazai mezőgazdaságra káros amerikai here-

féle magvakat a magvizsgáló állomás nem ólomzárolja. 
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Gazdasági könyvviteli nyomtatványok 
á r j e g y z é k e . 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 2000 korona pályadíjjal jutalmazott Suschka-féle gazdasági könyvviteltan alapján összeállítva. 

Suschka 
könyv-
szerinti 

Előlegezési könyv, kül- és beliv — 
Napszámbér és szakmánybér kimutatása -
Leszámolási könyv ... — ... - — 
Szegődmény-táblázat, kül- és beliv 
Szemesgabona-kimutatás, kül- és beliv ... 
Csépletlen gabona kimutatás, kül- és beliv 
Napszámos-jegyzék „ „ „ , 
Tejeladási jegyzék, kül- és beliv 
Pénztári napló, kül- és keliv 
Pénztári főkönyv, bevételi kimutatás, kül- és beliv 
Követelések jegyzéke, kül- és beliv .... -
Gép- és eszközleltár, kül- és beliv „ 
Pénztári főkönyv, kiadási kimutatás, kül- és beliv 
Épületleltár, kül- és beliv 
Telekleltár, kül- és beliv 
Termény- és anyágleltár- kül- és beliv 
Letéti napló -
Eleven leltár, kül- és beltv 
Szegő dmény-levél — — ... ... ..' ... — 
Ló- és szarvasmarha-kimutatás — -
Juh- és sertés-kimutatás .. 
Különféle tárgyak kimutatása ... ... ... — 
Fogyasztási anyag kimutatása 

Állati termények kimutatása 

Suschka 

szerinti 
TI 

Póttakarmány kimutatása ... ... ... 
Mérleg ... ... 
Próbacséplési jegyzék ... ... 
Vetési és aratást jegyzék 
Ellési jegyzék (csikó és borjú) 
Termés-kimutatás 
Ellési jegyzék (bárány és malacz) ... 
Darálási jegyzék ... ... 
Fejési napló ; ., — 
Gazdasági napló . ... 
Trágyázási napló ... ... ... 
Cséplési jegyzék, kül- és beliv 
Tejelés kimutatás 
Takarmányozási előirányzat, kül- és beliv 
Vetési előirányzat, kül- és beliv — 
Takarmányozási jegyzék, kül- és beliv ... 
Hetijelentés ... 

F ü g g e l é k i 
A) Vagyonleltár, kül- és beliv ... ... 
B) Előleg-jegyzék, kül- és beliv... ... 
C) Tejeladási jegyzék, kül- és beliv .... ... 
D) Anyagszámadás kül- és beliv — 
E) Vetési, aratási jegyzék, kül- és beliv 
Suschka: Rövid utmutatás 1 drb. 

Ezen nyomtatványokból állandó készletet tartunk. 
Az összes nyomtatványokból mintaivek az összeg el 
Kénjük a megrendeléseknél világosan kitenni, 1 

vagy az árjegyzékből lettek-e véve. 
A felsoroltakon kivül egyéb nyomtatványokat megrendelés szerint legrövidebb idő alatt jutányosán állítunk elő. 

M e g r e n d e l h e t ő k a 

„Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 
N á d 

nagy mennyiség-
ben és kitünö mi-

nőségben 
dereglyén a Dunán 
és vasúton szállít-

ható, kapható 
Szászy Jánosnál 
Dunaföldváron. 5004 

T e j ! ! T e j ! ! 

Most jelent meg! 
Adalék az 
Ágrárprogri 
A válság oka és 
a kibontakozás utja. 
Dr. Galovits Zoltán 
budapesti gyakorid ügyvéd. 

Ára portőmentes küldéssel 
55 kr. = 1 kor. 10 fillér. 

Megrendelhető: 

a „ K Ö Z T E L E K " 
kiadóhivatalánál 

Budapest, IX., Üllöi-út 25. 

Szabolcsmegryében 
vasúthoz közel, fekete kölött 
talajú 1500 hold kiterjedésű 

V a l ó d i 
Hanna & * 
vetőárpát, 
legjobb minőségben, sok kiállí-
táson, a párisi világkiállitásoni 

OefcoiomieáesFr. Mc 'e t 
Czilechowitz, Hanna Máim; 

Vegyes f a j a l m á t 
másra szállít FelsB-Lánozi 

gazdaság, posta Perény, 
(Abaujmegye). Láda önkmt-

A l e g z a m a t o s a b b 
nuskotály, Musoat Ottonel 
izőlővesszö kapható Br. 
'erényi KeoskeméU aaőiC-
elepén, 20 koronáért ezrét, 

K é t d a r a b 
Feleiii tiaztavérü berni 
i eladó. Kalovánszky 

malomvétel, 
malombérlet, 

gépek vétele 
és eladása. 

iegczflszeriilto eszMMö a 

MOLNÁROK L A P J A 
Bpest, YIL, Kerepesi-ütőd 

^ lelni Marék értékeii-
§• térit euközlik az elö-
L irt «/* mellett 
Felvilágosítást és cio-
magoláii utasítást in-
gyen njnj t tagok és 

n t n tagoknak. 

^ Magyar Gazdák ^ 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
hatósági közvetitó 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN. 
Q Sürgönyczim : Aurára—Budapett. ^ ^ 

Értékesítésre elfogad: 
Hnanemflket, fttstölt 

hn»t, vadakat, szárnya-
sokat — élő é« leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat bnrgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 
Azennall készpénzel-

•zámolás. 

^ Magyar Gazdák ^ 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 
hatósági közvetitó 

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKABAN. 
Q Sürgönyczim : Aurára—Budapett. ^ ^ 

Értékesítésre elfogad: 
Hnanemflket, fttstölt 

hn»t, vadakat, szárnya-
sokat — élő é« leölt álla-
potban, tojást, vajat, 

halat bnrgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

Most jelent meg 
R u b i n e k O y n l a é s 

Sz i l a s sy Z o l t á n 
az 0. M. G. E. titkárjai 

szerkesztésében 

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

k a p ü a t ő k i a ü ó M v a t a l u n J & D a i i . 
„Köztelek 
Zsebnaptár" 

1 9 0 2 - r e . 
A „Köztelek Zsebnaptár" 
ezen nyolezadik évfolyama 
régi köntösében, javított 
és tetemesen bővített tar-
talommal bír. A „Köztelek 
Zsebnaptár" minden más 
zsebnaptárt nélkülözhetővé 
tesz. A , Köztelek Zsebnap-
tár" ára az 0. M. G. E. 
tagjai és a „Köztelek" elő-
fizetői részére bérmentes 
küldéssel együtt 3 korona 

50 fillér. 
-SK Megrendelhető a Sír 

, , K Ö Z T E L E K " 
kiadóhivatalában 

B u d a p e s t , 
IX., Üllői-ut 25. (Közte'ek) 

Haszonbérleti hirdetmény. 
A felséges uralkodó család alapítványai 

ráczkevei uradalmához tar tozó Tököl-község határában, 
a Budapest—Haraszti—Ráczkevei helyiérdekű vasút mentén fekvő 
715 hold 1539 .öl kiterjedésű szántóföldből álló 
birtok 

1902. október 1-től haszonbérbe adatik. 
Ezen földbirtokból mintegy 300 hold új erdőirtás és körül-

belül még 100 hold irtandó erdőterület. 
Haszonbérleti ajánlatok a beígérendő évi bérösz-

szeg 10°/o-ávaJ 1901. évi november hó 30-ig az ura-
dalmi fötisztséghez Ráozkevén benyújthatók, a 
hol a bér le t re vonatkozó egyéb feltételek is megtekinthetők. 

Ráczkeve 1901. október hó 3-án. 
A felséges uralkodó család alapitványai ráczkevei 

4786 uradalmának cs. és kir. fötisztsége. 
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Hirdetési ár 15 szóig 6 0 fillér, ezen fe 
minden szó * fillér, kövér betűkkel m 

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési dij 60 fillér. KIS HIRDETÉSEK. Csak naxtgudák él a szakirodalom ter-

ményei, további állást keresők és adók 
hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes 

rovatban és árban. 

Betöltendő állásoltra vonatkozó hirdetéseké csakis a hirdető c/.iiué-
nek kitételével közlünk. 

M T KIS HIRDETÉSEK ELŐRE FIZETENDŐK. Í M 
Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra 
szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Tejkezelő 

gyakorlaii ^képzetteséggel 

Pályázat 

Fályázhi 
egyéni képzett keresztény 

német . nyelvben is jártas 
egyének előnyt nyernek. 

Az állás elsőfonu segédi 
* jellegű s a vele járd d"" — 

a figyelembe vett pályá: 
pességétőt függ. 

úzonyitványmásoiatc 

Gyulavári, B^késmegye. 
363 Az Uradalmi j<Sszasfeittgyeid»égr. 

óhajtják, kérvényükkel 

bérg-azdasAgaboz 

nőtlen, gyakorlati képzettség-
gel, ki a tehenészei, aohány-
le-melés és gazdasági könyv-

- évi bizonyítványt'felmutathat, 
szerény igényű, azonnali be-
lépésié felvétetik. Sajátkezüleg 

i i K ' Ű ' e i S ' i végezték, előnyben rés: 

Sághoz Kálóz, Febérn e%eo 

Földmivesiskolát 

Gépész 
vizsgázott, nagyobb urt dalomból kitűnő gyakoi lattal, ki a katonaságnü 

kiadóhivatalban. 
E g y 

tezőgazdasági iskolát vég-
i s három évi gyakor'-**-1 

Gépész-kovács, 
adatomban* már" m°ködöt(j, 

Oki. gépész, 
dmakban mint főgépész volt 
rtama"ad " a g é p é s z e t 

ndő gazdasági gőpek, vil-
ly, tel. fon és minden 

iparágban teljesen jár-
?állal kisebb gazdaságban, 
felügyellői és gepészi 

Gépész 
géplakatos állást 

izes gazdasági gépek 
, vizsgázott Iocomobil, 

Oki. kertész, 
Á L L Á S T K E R E S Ő K . 
Gazdasági ellenőri 

egyén, Yi kim 8 '̂bizon^tvá-

nős, gyermekeién, kinek 
több évi uradalmi gyakorlata 
van, jó bizonyítványokkal 
rendelkezik, mielőbbi belé-
pésre^ állást̂  keres. 0 z i m |9 5 | 

Földbirtokosok 
figyelmébe 1 Etméietileg éa 

óvadékkal'is rendíktfik.8 Szí 
megkeresések „Gazdasági 

könyvvelő^ alatt a ki-
elvállal fbirtoCKefbefslé8ta,U na-
gyobb és ^iaebb gazdaságok 

^ ^ Erélyes adások°^elül«z9gálását. SCzta 

tételek'm^lletf'áUás^ké/es1" 
Czime a kiadóhivatalban. 

4987 

Gazdatiszt, 
ki czukorrépatermeiéaben, 

fésben^ryakor^tt^ll^tví 
Uradalmi 

kertész, kiváló bizonyitvá-
lagylSonnau'belé^éJ e^clí8' 
a kiadóhivatalban.^ 4943 

irodádba 1°?űdIpest,llIrdS6mőí 
uloza 6. kéretnek. 4993 

Kulcsár 
>°ré ™esTee|yéi" mtfya. 

rui,^őtul,aném.etül 

kiadóhivatalban 
Gazdasági iskolát 

Földmivesiskolát 
végzett egyén SOUO holdas 
gazdaságból 4i/« «vi gyakor-
lattal, megfelelő állást keres. 

Újévre 
ó állásra aj'án koíik 

Á L L A T O K . 
Feles teleltetésre 

1 H a d ó 
szép kifejlett fiatal 

e m d e n i 
^ l ú d 
t ö r z s e k 

ajánlok gyorsnövés ü 
egy és kétéves te-
nyészpontyot és sül-
lőikrát. Czim: 5005-

BELA 

Eredeti 

RamhouiHet 
kosok 

mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert 3isi 

uradalmi Igazgatóságánál 
S t r l l e k , 

Morvaország. 

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

Teleltetésre 

Teleltetésre 
Mt^va^ennekamegZf< 
ma és ^zöldtakarm 

gazd. intézőnél, 
p. Tiszapolgár. 

Ugyanott 10 

Ü f l S 
Igen Kép, válogatott vfl 

\J& 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és üsző b o r j a k a t 

ugytiintín lea^ídMiább 
lekötni való «> 

j i r i n o * fikröbat 
legjntanyosabb^rakon aján-

fiOeiu és Spitzer 
Kls-Czellí kere 

Megrendelések egye 

ta eladó Székely György 

Uradalmaknak. 
Eladó gróf Teleki Arotur tanosi 
uradalmában 50 darab négy-

1 erdélyi 
világositással szive! 
Antal Lajos gazdati 
posra helyben, vast 

V ö r ö s t a r k a 

t i n ó 
f i s z é 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizlalni 
való ökrük eladására és 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
W E I L E ^ é? m m \ 

Kis-Czelll kereskedük. 
Angol telivér mén 

?utás, feltűnő1 szép, szabályos 
>rős, osontos, teljesen hiDát 

V E G Y E S E K . 

Rendkívüli nagy munkaké-
pességei, tizenkét éves 

gyermek kézierejével 
vág óránként 3 5 méter-

mázsát. 
Ára 50 korona. 

Szállítja a feltaláló, szaba-
dalom tulajdonos 

Toröcsik Ferencz 
gépész 

J á s z - A p á t in . 
Kívánatra elismerő bizo-
nyító nyilatkozatok ren-
delke zésre álnak. 4932 

ZABOT 
külföld részére. 

ajánlatok a kiadóhivataltio; 
„ Z a T s e x p o r t " 
jeligére. ' 

lyánál bejelentet tagjait el 
helyezésre. Az ez ügyben val< 
minden fölvilágosiiás és t 
közvetités teljesen dijmentes 

Mezőgazdaság 
és erdészettel foglalko zdk nyugdíjintézete. Esz 

ikkantsági dijra 
erdészeti 
foglalkozá 

a, mezőgazdasági, 
o ezekkei rokon 

gíl. az igazgaW 

m 
3 drb Klarhamérleg 
1500 klg. hordképességü 
erős vaskorláttal 2V2 mé-
ter hosszú lVa m. széles 

4 drb Hídmérleg 
300Ó kg. horderejű száza-
dos, toló sulylyal 4 méter 
hosszú, 2 méter széles. 

Becserélek 
ócska marhamázsákat u j 
marhamérlegekre. Minden 
mérleg törvényesen hitele-
sítve öt évi jókarban tar-
8902 tás mellett. 

D É N E S M A N Ó 
mérlegmüszerész 

B U D A P E S T , 
VII., Dohány-utcza 78. 

M o s t jslesvfc m e g 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

az 1 9 0 3 . évre . 
Ili. évfolyam. 

Szerkeszti és kiadja: 
JESZENSZKY PÁ1 

A zsebnaptár tartalma: 
Napló rész. — .Jegyzéknapló 
az állatállomány, takarmányo-
zás, próbafej^ésekjvaj-^sajt-

zásf ldatok!éS - taTejStefésj 

3 korona 30 fillér.' 
Tejgazdasággal foglalkozók-
nak n é l k ü l ö z h e t e t l e n ! 

g | Gazdáknak fontos! I » 

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

ffilunfeái • 

B[ 
2 Megrendelhetők 
-1 a szerzőnél, leg-
- egyszerűbben a 
N pénz előleges be-

küldése mellett. 



1838 KÖZTELEK, 1 9 0 1 . N O V E M B E R HÓ 30 94. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM". 

GÖZMIVELÉS. 
Nagyobb területek szántását gézekével 

kejlanié rigytk drílallsi; ifúgj 

m é l y r i g o l o z á s t s z ő l ő - f e l e p i t é s e k h e z . 
trdeklMík Uretaek, Ugj alarf ouMeakei forduljanak. 

£faszántási TillalkMi 
B U D A P E S T - K E L E Í i i r Ö L D WOLFF ERRA, 

KUHNE E. MOSONBAN 
gazdasági gépgyár 

Főraktár: Budapest, VI., Váczi-körut 57 a szám. 

A gazdaközönség f igye lmébe ajánlja u j szabad. 

CA8ALI-féle 

LJ 

m e l y e k b e s z e r z é s e p á r a t l a n m u n k a k é p e s s é g ü k 

(70—140 hl. óránként) valamint könnyű járatuk alap-

ján nagyobb üzemeknek melegen ajánlható. 

A morzso ló kívánatra önetető és zsákoló készülék-

kel is szállítható. 

' Legújabb szab, kukoriczahántoló morzsoló gépek." 

Eladó 
fekete földön termet t Hortensia-, Prof. Marker-, Imperátor-

burgonya-vetőmag 
válogatatlan állapotban, nagyháti állomásra szál l í tva; őszi átvétel 
esetén 1 . 3 0 f r t t é r t ICO kilogrammonként. 

Bővebb értesítést és mintát küld 
Nagyháti gazdaság,. 

Gazdasági 
S z á m v i t e l i 

Naptár 

Szilassy Zoltán 
Az OMGE. szerkesztő -titkára. 

az Orsz. Magy. Gazd. Eoyesület. 
koron^°80^11éi\8AjAn\ott8kül-

K Ö Z T E L E K 

BUDAPEST, 
XX. ker., 'Üllöl-ut 25 szám. 

•soUTAnymlnfiaéirhen. 
A IegrklTAI«bb <a bor- éa eaemecelsjokkan faj-

r t lu tán , tetjes jülMlUisl. 

E l ő k e r i t é s . 
eieaitwnia ewmtKk e* m n [ » k . 

Uradalmaknak, községeknek három évi 
törlesztésre is adatik. 

Óriás tövisfl, igen ST™*-'" Í0|1«<13 sövénynövény. Ez az egyedüli, 
melyből oly örököl kerítés nevelhető pár ér alatt, rendkívül cse-
kély Kiadással, mélyen nemhogy ember, de semmitélé állat, még 
az apró avalak sem hatolhatnak át. Minden rendel«ahea 
rajzokkal ellAtatt ülteti " 

Diócsemetékr Óriási jövedelmet biztosító yoltánál fogra, 
' '——1ie számos gazJaaágbaa az 

ien rendkívül elterjedt. 
tyomata iíUrJeg;} Ingrj J - -eodelesi kötecr—"--

-„ _.;an könyv ' 
»e küldetni kéri, m 

II Az árjegyzésen 
« h á z , 0 ' " " " " 

Sg"azotaS 
Közlemények foglaitanak, n 

Magyar királyi államvasutak. 
162335/.901. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1902. évben szükséges villamvilá-

gitási, továbbá az 1902. esetleg 1903. és 1-.04. évben szükséges távirdai anyagok 
s;állitására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ivenként egy koronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve leg-
később 1901. évi deczember hó 14-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak 
anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók vagy postán oda bekülden-
dők. Ugyanezen időpontig átadandók ugyanott a kötelező minőségi minlák is. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag évi értékének 5°/o-a legkésőbb 1901. évi 
deczember hó 13-án déli 12 óráig a magy. kir. ál'amvasutak budapesti főpénztárá-
nál leteendő. 

Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 1222291/96. sz. általános szállítási 
feltételek, a távirdai anyagok szállítására vonatkozó 134205/901. sz. különleges fel-
tételek és az izzólámpák szállítására vonatkozó 84223/96. sz. különleges feltételek. 

A szállításai vonatkozó egyéb részletes módozatok az ajánlati felhívásban 
foglaltatnak, melyiaz igazgatóság anyag és leltárbesszerzéi szakosztályánál, valamint 
az üzletvezető ségíknél és a hazai kereskedelmi és iparkamaráknál betekinthető. 

A szállítandó anyagok és a szükséges mennyiségek a felhívás mellékletét 
képező három ajánlati űrlapon vannak felsorolva. 

Ezen ajánlati felhívás, az ajánlati szándékozóknak, a fentnevezett anyag- és 
leltárbeszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kívánságra postán-megküldetik. 

Budapest, 1901. november havában. Az i g a z g a t ó s á g . 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B u d a p e s t , IX., Ültői-út 25. s z á m K ö z t e l e k . 

L e g o l c s ó b b és l e g h a t á s o s a b b t r á g y á z á s . 
A Cséry-féle szemétfuvarozási és feldolgozási részvénytársaság által a főváros területén összegyűjtött 

= r o s t á l t és c o m p o s t i r o z o t t s z e m é t t r á g y a = 
előnyös vegyi összetétele és dús nitrogén, p h o s p h o r é s kálitartalmánál f o g v a ugy a 

gabonafélék mintpedig szőlők trágyázásra kiválóan alkalmas. 
Az eddigi kísérletek eredményei bizonyítják e trágyaszer rendkívüli előnyeit. 

A szeméttrágya beszerzési ára nagy belértéke daczára olcsóbb, mint a természetes marhatrágya vagy bármely műtrágya. 
Részletes árajánlat t ta l és ismertető füzettel szívesen szívesen szolgál a kizárólagos eladással me?bizott 

MAGYAR KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, V., Váczi-körut 33. 

Nyomatott a .Pátria" irodalmi vállalat- és nyomdai részvénytársaságnál Budapest, Üllői-ut 25. (Köztelek). 




